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Anotace 

Práce analyzuje současnou podobu televizní předpovědi počasí, a to na příkladu vysílání 

České televize. Soustředí se na druhy pořadů specializující se na předpověď počasí, 

metodiku práce televizního meteorologa, technologické zajištění předpovědi, zároveň 

mapuje historický vývoj televizní předpovědi ve světě i v českém prostředí. Prostřednictvím 

analýzy vysílání vybraného dne na zpravodajském kanálu ČT24 práce charakterizuje 

vysílací schéma televizní předpovědi a popisuje konkrétní podobu jednotlivých relací 

o počasí. Na základě rozhovorů s odbornými redaktory z České televize přibližuje 

personální zajištění televizní předpovědi a spolupráci s dalšími odbornými institucemi. 

Annotation 

The work analyses contemporary weather broadcasting in Czech television (Česká televize). 

It focuses on various types of programmes specializing on weather forecast, on the specifics 

of TV weather forecasters' profession, technological aspects of production 

of the programmes with weather forecast. It includes historical context of the development 

of TV weather forecast in the Czech Republic and abroad. Through an analysis of a selected 

broadcasting day of ČT24 the work defines how a regular broadcasting scheme 

and individual weather broadcasts look like. On the basis of interviews with expert editors 

employed in Česká televize the work describes personal aspects of this type of production 

as well as a cooperation with other scientific and academic institutions. 
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Televize; Česká televize; meteorologie; televizní meteorolog; televizní předpověď počasí; 

počasí. 
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Úvod 

Jako celé televizní zpravodajství také předpověď počasí si v průběhu posledních šedesáti 

let prošla enormní proměnou, nejen v souvislosti se zkvalitňováním technologického zázemí 

pro její technický provoz, ale také z hlediska vzrůstajících požadavků na práci moderátora, 

vzhled jednotlivých relací i četnost vstupů během televizního vysílání. 

Markantní posun předpovědi úzce souvisí s vývojem zpravodajství Československé, 

později České televize, některé změny se však týkají pouze tohoto specifického servisu, 

neboť zpravodajství tohoto typu nese poměrně odlišnou charakteristiku na rozdíl od jiných 

druhů pořadů, a to od požadavků na odbornost moderátorů, přípravu materiálu pro vysílání 

i při práci s grafickými systémy pro tvorbu předpovědi. 

V českém prostředí doposud nevznikla odborná práce, která by se věnovala výhradně 

televizní předpovědi počasí, jejímu vývoji i současné podobě. Cílem diplomové práce proto 

bude zmapovat tento typ zpravodajství, zpracovat ucelený přehled o současném vysílání 

předpovědi (se zaměřením na veřejnoprávní TV), který bude zároveň zahrnovat historický 

kontext s nejdůležitějšími milníky, které podnítily rozvoj předpovědi jak obecně, tak v rámci 

televizního vysílání. 

Teoretická část představí historický vývoj meteorologie ve světě i v českých zemích, 

první meteorologická zkoumání i renesanční vynálezy, které meteorologii, jež byla 

v počátcích především záležitostí pranostik a astrometeorologie, pomohly ustanovit 

samostatným vědním oborem. Práce zároveň představí i vývoj meteorologických přístrojů, 

přenosu meteorologických dat a později i zpráv s předpovědí. 

Další část práce se již zaměří na vývoj předpovědi počasí v českých i světových médiích. 

Zmíněn bude vývoj předpovědi počasí v „průkopnických“ zemích, kde se meteorologická 

varování a následně i podrobnější předpověď rozšířily do tisku, rozhlasu a televize. 

Představeni budou první významní moderátoři televizního počasí, pořady i stanice, které 

podmiňovaly rozvoj předpovědi v dalších zemích.  Vedle historie zahraniční předpovědi 

počasí práce zmiňuje vývoj předpovědi v československých médiích, především pak 

v televizi. Zároveň sleduje proměnu televizní předpovědi po roce 1989 – vedle předpovědi 

ve veřejnoprávním vysílání jsou zde představeny pořady, které v průběhu 90. let 20. století 

vysílaly komerční televizní stanice. Práce se následně věnuje zpravodajství České televize 
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a soustředí se na zásadní proměny, které po roce 2000 až do současnosti formovaly podobu 

předpovědi počasí. 

Aktuální podobě televizní předpovědi počasí se věnuje praktická část diplomové práce. 

Podrobně je analyzované vysílání předpovědi na kontinuálním zpravodajském kanálu ČT24, 

ale i na dalších programech České televize, která jako jediná TV stanice v České republice 

vysílá předpověď nepřetržitě od jejího vzniku v 50. letech 20. století.  Redaktoři počasí ČT 

prostřednictvím rozhovorů poskytují informace o provozu tohoto zpravodajství, o podobě 

vysílacího schématu jednotlivých pořadů, o tvorbě pořadů, přípravě na moderaci 

a spolupráci s odbornými institucemi. Analýza předpovědi počasí z vybraného dne vysílání 

ČT24 pak následně ilustruje konkrétní podobu pořadů, upřesňuje, kolik je předpovědi během 

dne věnováno vysílacího času, a snaží se tak demonstrovat, jak moc televizní předpověď 

umocnila své postavení ve vysílání zpravodajství veřejnoprávní televize. 

Zkoumané téma, zejména v teoretické části, se opírá o odbornou literaturu zaměřenou 

na vývoj meteorologie a předpovědi počasí v médiích, o webové stránky zahraničních médií 

týkající se historie i aktuálního provozu televizní předpovědi, o archiv České televize 

a archivní záznamy periodik Lidové noviny, Hospodářské noviny a Večerník Praha z let 

1993 až 2005. Praktická část práce pak vychází z vlastního výzkumu a spolupráce 

s redaktory z redakce počasí České televize. Autorka práce si je vědoma určitých limitů 

práce týkajících se kvalitativního výzkumu – v souvislosti s omezeními, která nastala během 

nouzového stavu vyhlášeného z důvodů koronavirové pandemie, nebylo možné provést 

rozhovory se všemi meteorology z redakce České televize. Zároveň sběr dat prostřednictvím 

rozhovorů musel být proveden přes telefonickou a e-mailovou komunikaci.  
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1. Historický vývoj meteorologie a předpovědi počasí 

1.1. Počátky předpovědi počasí, první metody a přístroje meteorologů 

1.1.1. První meteorologická zkoumání 

Lidé se snažili hodnotit působení ročních období a povětrnostních jevů od samotných 

počátků kulturních dějin (Krška, Šamaj, 2001). Počáteční fáze meteorologie, která se 

vyznačuje nesystematickým a nedokonalým pozorováním počasí a dalších jevů, začíná již 

ve starověku.  Od 15. století můžeme hovořit o soustavném každodenním pozorování počasí 

a od poloviny 17. století pak o systematickém meteorologickém bádání podloženém 

pozorováním s pomocí nejrůznějších meteorologických přístrojů a dalších technologických 

vynálezů (Krška, Šamaj, 2001).  

Za první doklady lidského zájmu o počasí a meteorologické jevy lze považovat například 

již keramiku kultury Tell-Halaf s motivem mraku a deště, která pochází z doby 3 700–3 500 

let př. n. l. z horního Eufratu, tedy oblasti, ve které vznikalo zemědělství (Krška, Šamaj, 

2001). Meteorologie jako věda se pak především rozvíjela v období starověkého Řecka – 

znalosti Řeků, které se týkají meteorologie, reprezentuje tzv. věž větrů v Aténách, která byla 

postavena v 1. století n. l. (Krška, Šamaj, 2001). Už  v 6. století př. n. l. se počasím zabýval 

Thalés Milétský, během 5. století př. n. l. pak Řekové vytvořili astrometeorologické 

kalendáře nazvané parapegmata,  kamenné nebo dřevěné desky, na kterých byly 

zaznamenávány astronomické a meteorologické údaje na každý den v měsíci (Míková, 

Karas, Zárybnická, Žák, 2018).  Za prvotní řecké meteorology jsou považováni Aristotelés 

ze Stageiry (384–322 př. n. l), který ve spisu Meteórologik shrnuje znalosti o počasí 

a podnebí, a Hippokratés (cca 460–375 př. n. l.), který je považován za zakladatele lékařské 

bioklimatologie (Krška, Šamaj, 2001). 

Na učení Řeků navázali Arabové, kteří skrze almanachy s předpověďmi počasí a předem 

vypočtenými astronomickými úkazy zprostředkovali antické dědictví do Evropy (Míková, 

Karas, Zárybnická, Žák, 2018). Arabové mimo jiné jako první porozuměli meteorologické 

optice, soumrakovým jevům či například pochopili podstatu oběhu vody (Krška, Šamaj, 

2001). Základ meteorologického učení v evropském prostoru pak přesto po mnoho staletí 

představovala již právě zmíněná Aristotelova Meteórologika, kterou z arabštiny do latiny 

přeložil Gerhard z Cremony (1114–1187) (Krška, Šamaj, 2001). Poznatky z této práce 

představovaly pro Evropany nejpodrobnější poznání atmosféry až do 15. století n. l., sloužily 
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také jako základ vzdělávání na univerzitách (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018). 

Evropští badatelé měli ale tendence orientovat se na astrometeorologii, prostřednictvím které 

dlouhá léta dále předávali nepravdivá pravidla meteorologické předpovědi vycházející 

z astrologických základů. Evropská meteorologie se proto dlouhou dobu nerozvíjela 

správným směrem a stagnovala (Krška, Šamaj, 2001).  

1.1.2. Počátky soustavného meteorologického bádání a první metody 

měření počasí přístroji 

Většího pokroku se meteorologie dočkala během renesance v 15.–18. století, a to 

nashromážděním velkého množství nových meteorologických, klimatických 

a oceánografických informací (Krška, Šamaj, 2001). Na počasí a povětrnostních 

podmínkách v této době závisely zámořské plavby, proto měla meteorologická zkoumání 

přinášet výsledky zejména v tomto směru. V roce 1650 tak například B. Varenius (1622–

1650) vytvořil na základě pozorování námořníků a obyvatel v přímořských oblastech vůbec 

první meteorologickou mapu popisující vzdušné proudění nad Atlantickým, Indickým 

a částí Tichého oceánu (Krška, Šamaj, 2001). Na rozvoji meteorologie se dále podíleli také 

G. Hadley, G. G. de Coriolis, W. Ferrel nebo J. von Hann (Krška, Šamaj, 2001). 

Středozemí v tomto období začalo kvůli hospodářskému úpadku mnohem více 

podporovat zemědělství a podnikání, které zároveň vyžadovalo nové přístroje a technologie 

(Krška, Šamaj, 2001). Spolu s vědeckým výzkumem, který měl přinést rozvoj techniky 

ve výše zmíněných oblastech, byla vyvinuta také většina meteorologických přístrojů. Ty 

zpočátku sloužily primárně k poznávání fyzikálních jevů. Meteorologická pozorování 

pomocí přístrojů, které počasí a klima umožňovaly hodnotit kvantitativně, byla poprvé 

zavedena koncem 16. století a na počátku 17. století (Seifert, 2004). 

Velkou zásluhu na konstrukci nejvýznamnějších objevů měl italský fyzik, astronom 

a matematik Galileo Galilei (1564–1642), který v letech 1592 až 1610 vedl katedru 

matematiky na univerzitě v Padově (Seifert, 2004). Vedle snahy definovat zákony pohybu 

planet se Galilei snažil poznat jevy v zemské atmosféře, společně se svými žáky rozvinuli 

experimentální fyziku a zahájili pravidelná meteorologická měření „ve smyslu Galileovy 

zásady ´měř všechno, co je měřitelné a neměřitelné učiň měřitelným´“ (Krška, Šamaj, 2001, 

s. 19). Sám vyrobil nebo inspiroval k sestrojení prvních přístrojů, jako byl termoskop 

(termometr), srážkoměr, vlhkoměr či tlakoměr (Seifert, 2004). 
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Některé z přístrojů však byly prvotně uplatněny v jiných oborech. Galileův termoskop, 

který předvedl v roce 1607, byl například využíván v medicíně (Míková, Karas, Zárybnická, 

Žák, 2018). Podle termoskopu měl být následně sestaven také teploměr, pro tehdejší 

vynálezce bylo ale velmi obtížné sestrojit stejné přístroje, které by spolehlivě ukazovaly 

stejné hodnoty teploty. Naráželi na problémy se světlostí trubic, s měřící tekutinou, s druhem 

skla i s metodikou měření (Seifert, 2004). 

Podobné problémy se podařilo vyřešit v průběhu 17. století italským sklářům 

ve Florencii, kteří vyrobili kalibrované trubice se stupnicí (Seifert, 2004, s. 169). V roce 

1643 byl Evangelistou Torricellim vyvinut rtuťový barometr, čímž bylo dovršeno kompletní 

základní měření povětrnostních prvků (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018). 

Italská meteorologická měření a užívání jednotných a srovnatelně přesných přístrojů 

iniciovala florentská Accademia del Cimento (tzv. Akademie experimentů), kterou v roce 

1657 založil Ferdinand II. Toskánský s bratrem Leopoldem (Míková, Karas, Zárybnická, 

Žák, 2018).  V druhé polovině 17. století se zdokonalené teploměry začaly šířit z Itálie 

do dalších evropských měst a začala tak vznikat „první teploměrná síť“, na základě které se 

rozvinuly současné sítě meteorologických stanic (Seifert, 2004, s. 169). Teploměr vyrobený 

v italské Florencii získala v roce 1654 také jezuitská kolej v německém Osnabrücku 

a pražském Klementinu (Seifert, 2004). Následně bylo systematické pozorování počasí 

zavedeno v roce 1660 v Londýně (Seifert, 2004). 

Za první síť meteorologických stanic je tedy považováno Toskánsko. Pravidelné měření 

teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, směru větru a pozorování oblačnosti zde v roce 1652 

zavedl Ferdinand III (Seifert, 2004). Údaje se zapisovaly do předepsaných formulářů 

a měření a pozorování počasí se postupem času rozšířila do dalších částí Evropy. Tehdejší 

záznamy však ve většině případů částečně nebo zcela chybí. Na rozdíl od dnešní podrobné 

archivace dat se počáteční meteorologická měření teploty pravidelně nezapisovala, což 

vědcům v dnešní době znemožňuje porovnávat teplotní údaje a s tím i vývoj evropského 

klimatu (Seifert, 2004). 

Nejstarší měření tlaku vzduchu, bez měření teploty, bylo pravděpodobně provedeno 

okolo roku 1649 ve francouzském Clermont-Ferrandu a následně v Paříži.  V 18. století se 

vývojem teploměrů a dělením stupnice proslavili také francouzský fyzik a přírodovědec 

Réamur (1683–1757), německý fyzik Fahrenheit (1686–1736) a švédský fyzik a astronom 

Celsius (1701–1744)  (Seifert, 2004). Zájem o meteorologii začal ve střední Evropě narůstat 
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od poloviny 16. století, a především pak v první polovině 17. století. Příčiny zvýšeného 

zájmu byly dané hospodářskými důvody a také obdobím větších klimatických zvratů 

a zesílené sluneční aktivity (Seifert, 2004).  

V průběhu 18. století se meteorologická zkoumání rozšířila do Ruska, kde se od roku 

1722 na příkaz Petra I. začaly vést záznamy o počasí a větrech v nejdůležitějších oblastech 

země (Krška, Šamaj, 2001).  Přibližně o půl století později, v roce 1780, byla v německém 

Mannheimu založena společnost Societas Meteorologica Palatina, jejíž snahou bylo 

sjednocovat data z obsáhlejších měření v různých zeměpisných oblastech a získat lepší 

přehled o klimatických podmínkách. Postupem času zaštiťovala 39 stanic včetně té pražské 

(Krška, Šamaj, 2001). 

V Praze se meteorologickému pozorování na „profesionální“ úrovni věnoval od roku 

1600 německý astronom Johannes Kepler (1571–1630). Ve své práci se soustředil 

na popsání pražského počasí v minulosti, nalezení příčin změn počasí obecně a určení výšky 

atmosféry na základě zkoumání soumrakových jevů (Seifert, 2004; Krška, Šamaj, 2001). 

Před jeho působením byly v českých zemích od počátku 16. století tištěné zprávy 

o meteorologických pozorování dostupné pouze v kalendářích – šlo o takzvané astro-

meteorologické pranostiky, pranostiky o způsobu povětří, o proměnách jednoho a každého 

měsíce, hvězdářská rozjímání o proměnách počasí a kromě kalendářů byly vydávány také 

často přetiskované selské pranostiky (Seydl, 1956, 2016). Od roku 1700 vycházely 

příležitostné tisky o nápadných povětrnostních jevech a v rukopisných dokumentech archivů 

měst, v pamětních knihách panství nebo klášterů se nacházely zprávy amatérských 

pozorovatelů (Seydl, 1956, 2016). 

V roce 1774 v českých zemích pravidelné pozorování počasí včetně měření tlaku 

vzduchu, rychlosti větru, pozorování oblačnosti, hydrometeorů a dalších meteorologických 

jevů zavedl astronom, ředitel klementinské astronomické observatoře, matematik, fyzik 

a profesor na Univerzitě Karlově Josef Stepling (1716–1778) (Seifert, 1987). V roce 1751 

na základě Steplingova podnětu přestavěl jezuitský řád astronomickou věž v Klementinu 

k účelům praktické astronomie a zároveň zde vznikla nejstarší meteorologická stanice 

na území Rakouska-Uherska s pravidelným meteorologickým pozorováním (Seydl, 1956, 

2016). Na klementinské hvězdárně pokračovali po Steplingovi v rozvíjení meteorologických 

pozorování, měření a archivování údajů další ředitelé, nejznámější je práce jeho dvou 

následovníků Antonína Strnada (1746–1799) a Martina Aloise Davida (1757–1836) 
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(Munzar a kol., 1989). „Dnes je již klementinská pozorovací řada delší než 200 let a je 

jedinou řadou svého druhu ve střední Evropě. Všechna zaznamenaná pozorování jsou 

pečlivě uložena, mnohokrát rozmnožena a vydána tiskem v podobě přehledných tabulek. 

Díky klementinským záznamům mohli současní meteorologové rozdělit toto více 

než dvěstěleté období na jednotlivé epochy.“ (Seifert, 1987, s. 178).1 Vedle práce Kepplera 

přinesli pokrok v meteorologii v českých zemích další vědci jako K. Fritsch, K. Jelinek 

a v pozdějším období F. Augustin a S. Hanzlík (Krška, Šamaj, 2001). 

1.1.3. Rozvoj meteorologie jako vědní disciplíny 

V 18. století se meteorologie dynamicky rozvíjela na základě mnoha fyzikálních objevů 

a dlouhodobých výsledků měření na různých místech světa (Míková, Karas, Zárybnická, 

Žák, 2018). Gay-Lussac založil tzv. trojrozměrnou meteorologii, před kterou se poznatky 

o meteorologických prvcích vyvozovaly pouze z měření na horských vrcholech (Krška, 

Šamaj, 2001). V roce 1783 byly ve Francii provedeny první výstupy do volné atmosféry 

s pomocí letících balonů a na základě četných balonových výstupů byla R. Assmannem 

a L. P. Teisserenc de Bortem objevena stratosféra (Krška, Šamaj, 2001). 

Během průmyslové revoluce se meteorologie poměrně rychle vzdalovala astronomii 

a přibližovala fyzice. V 19. století byly sestaveny hlavní aktinometrické přístroje, J. B. A. 

Lamarck a L. Howard vytvořil návrhy morfologické klasifikace oblaků, P. J. M. Coulier 

a J. Aitken se jako první zabývali kondenzačními jádry při vytváření oblačných kapek 

(Krška, Šamaj, 2001). Mezi čelní představitele meteorologie se v tomto období řadil J. P. 

Espy či H. W. Dove, A. von Humboldt a H. W. Brandes, jejichž práce se staly základem 

moderní klimatologie (Krška, Šamaj, 2001). Alexandr von Humboldt se podílel na vytvoření 

první mapy světa, která zobrazovala i teplotu vzduchu, Heinrich Wilhelm Brandes zase 

sestavil předchůdkyni synoptické mapy, když vytvořil mapu odchylek tlaku vzduchu 

od normálu (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018). V druhé polovině 19. století se začala 

rozvíjet izobarická synoptická meteorologie, na dalším rozvoji různých oblastí meteorologie 

se podílel také W. Köppen, A. I. Vojejkov, V. V. Dokučajev (Krška, Šamaj, 2001). 

Meteorologie se nestala pouze vědou, začala rovněž fungovat jako služba. Byly založeny 

první státní meteorologické útvary, které začaly vydávat předpovědi počasí a výstrahy před 

 
1 Klementinská pozorovací řada patří k nejstarším, není ale jediná ve střední Evropě. Další pravidelná 
meteorologická měření se v letech 1768 a 1775 prováděla také v rakouském Kremsmünsteru (Matematická věž 
zdejšího opatství původně sloužila jako astronomická observatoř) i v Praze. 



10 
 

nebezpečnými meteorologickými jevy. V roce 1851 byl na základě výnosu císaře Františka 

Josefa I. založen Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni 

s celorakouskou působností. Vznikem ústavu se však z velké části přerušil vývoj 

meteorologie v Čechách, zejména vývoj meteorologického střediska v Klementinu, a to 

kvůli přesídlení mnoha předních odborníků do hlavního rakouského města (Munzar a kol., 

1989). 

V roce 1857 jako první na světě založila Francie první výstražnou povětrnostní službu. 

Roku 1853 se podařilo vedoucímu střediska map a přístrojů amerického námořnictva 

Matthewovi Fontaineovi prosadit konání první mezinárodní meteorologické konference 

v Bruselu. To po dvaceti letech úspěšné mezinárodní spolupráce vedlo k založení 

Mezinárodní meteorologické organizace ve Vídni, kterou následně v roce 1950 nahradila 

Světová meteorologická organizace – dodnes hlavní koordinátor mezinárodních projektů 

souvisejících s počasím a klimatem (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018). Při zpracování 

klimatických prvků se již systematicky užívaly statistické metody a od druhé poloviny 

19. století poznatky z termodynamiky a hydrodynamiky (Krška, Šamaj, 2001). H. von 

Helmholtz přišel s využitím fyzikálních metod na základě řešení soustavy hydro-

termodynamických rovnic a roku 1904 V. Bjerknes, zakladatel tzv. norské školy, ve své 

publikaci označil za hlavní cíl meteorologie početní předpověď (Krška, Šamaj, 2001). 

Po první světové válce se meteorologové snažili rozvíjet zejména rozbor předpovědi 

počasí. Právě norská škola udávala v letech 1917–1930 hlavní pokrok v meteorologii a její 

členové pracovali na zdokonalování synoptické meteorologie (Krška, Šamaj, 2001). Mezi 

spolutvůrce školy se vedle Bjerknese řadili T. Bergeron, E. Palmen a H. Solberg, kteří se 

mimo jiné věnovali termodynamice a hydrodynamice atmosféry nebo například 

synoptickým objektům atmosféry (Krška, Šamaj, 2001). Představitelé norské školy zároveň 

vymysleli hypotézu, že zásadní projevy počasí se objevují v místech, kde se setkávají teplé 

a studené vzduchové hmoty. „Přirovnali je k místům setkání znepřátelených válečných 

armád a nazvali je fronty.“ (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018, s. 216) Všechny nové 

zákonitosti, které badatelé objevili v této době, začali další meteorologové brzy aplikovat 

v rámci předpovědi počasí a s novými poznatky se tak zlepšily především metody 

krátkodobé předpovědi počasí na čtyřiadvacet hodin dopředu (Krška, Šamaj, 2001). Po první 

světové válce se začínaly budovat státní meteorologické, hydrologické 

a hydrometeorologické služby, které dostaly na starost stanice v pozorovacích sítích a s tím 



11 
 

i zpracovávání výsledků pozorování, která následně předávali širší veřejnosti (Krška, Šamaj, 

2001). 

1.1.4. Vývoj meteorologické služby v Československu 

Po válce docházelo k rozvoji předpovědi počasí i v nově vzniklém Československu. 

K institucionalizaci meteorologické služby zde došlo v letech 1919–1920 v prostorách 

pražského Státního ústavu meteorologického (Krška, Šamaj, 2001). Ústav měl převzít 

všechny úkoly bývalého Ústředního ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni 

a Zemského ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus v Budapešti, které byly centry 

meteorologické služby pro československé území v době Rakouska-Uherska (Krška, Šamaj, 

2001). Když československá správa přebírala činnost těchto ústavů, nastaly podle autorů 

Kršky a Šamaje kompetenční problémy, protože práce meteorologické služby byla 

polyresortní. „Tento charakter meteorologické, popřípadě hydrometeorologické služby byl 

ještě v letech následujících po druhé světové válce jednou z příčin, proč se měnila 

podřízenost meteorologických útvarů různým ministerstvům a proč je nevyhnutelné 

i v současnosti čas od času obhajovat účelnost a funkčnost jednotného řízení 

hydrometeorologické služby.“ (Krška, Šamaj, 2001, s. 199) 

Státní ústav meteorologický zpracovával výsledky meteorologického pozorování 

na celém území, podílel se na mezinárodním výzkumu nebo každodenně sestavoval 

předpovědi počasí (Krška, Šamaj, 2001). Veškerá zdejší pozorování byla určena přednostně 

k sestavování předpovědi, vždy podložené synoptickou mapou, kterou si mohli objednat 

i soukromí předplatitelé (Krška, Šamaj, 2001).  

Vývoj meteorologického pozorování v období první republiky bylo komplikované 

z důvodů přebírání služeb po centrech ve Vídni a v Budapešti a kvůli potřebě vybudovat 

kompletně nové staniční sítě (Krška, Šamaj, 2001). V důsledku války byla zároveň 

poškozena síť telegrafických povětrnostních stanic a komunikace meteorologických zpráv 

byla napříč různými státy úplně zastavena (Krška, Šamaj, 2001).  Proto práce nově vzniklé 

všeobecné povětrnostní služby, která v rámci ústavu začala fungovat, nebyla jednoduchá. 

Povětrnostní služba neboli informační a prognózní služba představovala jednu ze základních 

činností ústavu a veřejnost seznamovala s předpovědí počasí zejména prostřednictvím médií 

(Krška, Šamaj, 2001). Mezinárodní výměna zpráv o stavu počasí se však brzy obnovila 
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a dále rozvíjela, v roce 1928 tak bylo možné obdržet informace z více než 460 stanic po celé 

Evropě (Krška, Šamaj, 2001). 

Pro sdružování badatelů a různých vědeckých pracovníků nebyly v Československu 

dlouhou dobu vhodné podmínky. Ty nastaly až po založení Československé akademie věd, 

která měla ze zákona dovoleno vytvářet dobrovolná vědecká sdružení, která by umožňovala 

rozvoj vědy v různých oborech (Krška, Šamaj, 2001). V roce 1958 tak vznikla 

Československá meteorologická společnost při ČSAV. Ta se mimo jiné snažila také 

o popularizaci meteorologie prostřednictvím přednášek či od roku 1967 každodenním 

informováním veřejnosti o aktuálním stavu počasí prostřednictvím meteorologického panelu 

ve Františkánské zahradě v Praze (Krška, Šamaj, 2001). V lednu 1993 se pak společnost 

přejmenovala na Českou meteorologickou společnost (Krška, Šamaj, 2001). 

1.1.5. Přístroje meteorologů a počáteční předávání meteorologických dat 

Výsledky pozorování jedné meteorologické stanice nestačily k pochopení všech 

vzájemných souvislostí atmosférických procesů. Také k pochopení extrémních výkyvů 

teplot a srážek bylo potřeba analyzovat veškeré chování zemské atmosféry (Seifert, 2004). 

To umožnil vynález bezdrátové telegrafie, díky které začalo být možné předávat informace 

a data v krátkém čase a na velké vzdálenosti. Sestrojením prvního elektrického telegrafu 

pomohl v roce 1809 objasnit zákonitosti počasí v rámci většího prostoru německý badatel 

S. T. Sommering (1755–1830), na kterého v roce 1837 navázal S. F. B. Morse (1791–1872) 

s již prakticky využitelným elektromagnetickým telegrafem (Seifert, 2004). V roce 1899 pak 

první bezdrátový telegrafický přenos přes Lamanšský průliv provedl Ital Guglielmo Marconi 

(1874–1937) (Seifert, 2004). Vynález telegrafu umožnil relativně rychlý přenos a výměnu 

zpráv o počasí a snadné kreslení synoptických map (Krška, Šamaj, 2001). 

Od počátku 20. století se prostřednictvím bezdrátové telegrafie začaly posílat povětrností 

zprávy, které se však do místa určení nedostávaly včas (Seifert, 2004). Tento problém 

vyřešilo až zavedení dálnopisu, který na základě elektromagnetického principu umožňoval 

rychlejší přenášení zpráv. „Již první dálnopis připomínal psací stroj. Obsluha zapisovala 

na písemné klávesnici zašifrovanou meteorologickou zprávu a tato zpráva se zároveň 

automaticky zapisovala v povětrnostním centru, kam měla být doručena. Když bylo třeba 

vyslat jednu zprávu více zájemcům, pak se text kromě na dálnopisný papír zaznamenával 

ještě na děrnou pásku. Děrná páska se odvíjela současně s psaním textu a vystupovala v levé 
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části dálnopisu. Vložením pásky do speciálního zařízení v pravé části dálnopisu bylo pak 

možno odeslat zprávu několikrát podle potřeby.“ (Seifert, 2004, s. 173). K přenášení zpráv 

se využíval také přímý radiový přenos, při kterém se zpráva diktovala do mikrofonu, 

a příjemce následně zapisoval dané údaje. Pozorovatelé mohli zprávu předat také 

telefonicky, v takových případech ale nebyla kvůli možným chybám při odposlechu 

zajištěna přesnost údajů (Seifert, 2004).  

Do 70. let 20. století přeposlaná data následně ručně zpracovávali kresličky, které 

vytvářely tzv. meteorologického pavouka. Namáčely speciální dvojité pero do dvojitého 

kalamáře s černým a červeným inkoustem a podle potřeby ho nakláněly (Seifert, 2004). 

Do povětrnostní mapy červeně zaznamenávaly údaje o teplotě, o teplotě rosného bodu, 

pokles atmosférického tlaku a černě zapisovaly hodnotu tlaku a další údaje o počasí (Seifert, 

2004). Mapy se následně stříhaly, a i když meteorologického pavouka pro rychlejší 

zpracování zakreslovaly dvě kresličky, zpracování celé mapy jim trvalo přibližně dvě hodiny 

(Seifert, 2004). 

Průběh druhé světové války popohnal rozvoj v oblasti meteorologie, urychlil vývoj 

a výrobu technologií a výzkum atmosférických procesů (Krška, Šamaj, 2001). Válka byla 

poprvé i „válkou meteorologů“, na jejichž předpovědi se odvíjelo mnoho vojenských operací 

(Krška, Šamaj, 2001, s. 279). Po skončení války vznikla Organizace spojených národů 

a jedním z jejích výkonnostních orgánů se stala Světová meteorologická organizace, která 

postupně sdružovala státy po celém světě a zformovala mezinárodní systém spolupráce 

meteorologických služeb (Krška, Šamaj, 2001).  

I po druhé světové válce pokračovali meteorologové v zakreslování atmosférické fronty 

a pozorování jejího pohybu, z čehož usuzovali, kam bude dále směřovat. Odborníci již dříve 

uvažovali, že by pohyb vzduchu, změny teploty, atmosférického tlaku a vlhkosti bylo možné 

vyjádřit prostřednictvím matematických rovnic, jejichž vyřešením by získali přesnější 

představu, jak se budou data měnit (Seifert, 2004). Využití tzv. dynamických předpovědních 

metod však umožnily až počítače. Do té doby nebylo možné obrovské množství údajů, které 

přicházely z různých meteorologických stanic, zpracovat do předpovědních map tak rychle, 

aby byly využitelné v každodenní předpovědi počasí (Seifert, 2004). 

Zlom nastal v 2. polovině 40. let, kdy se zformovala skupina meteorologů pod vedením 

matematika J. von Neumanna na Ústavu pro pokročilá studia v Princetonu ve Spojených 
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státech amerických s cílem vytvořit předpověď počasí založenou na výpočtech samočinného 

počítače, což se jim podařilo v roce 1949 (Krška, Šamaj, 2001). V 50. letech 20. století se 

numerická meteorologie dále rozvíjela díky odborníkům jako E. N. Blinová, N. I. Bugajev, 

F. H. Bushby, G. J. Marčuk včetně Čechoslováků v čele se S. Brandejsem (Krška, Šamaj, 

2001). V USA se nový typ předpovědí vydává od roku 1955, v 60. letech zdokonalený díky 

přechodu ke komplexnějším modelům atmosféry (Krška, Šamaj, 2001). Kromě toho se 

po roce 1960 do meteorologické praxe zavedla hydrodynamická předpověď a příjem dat 

z umělých družic (Krška, Šamaj, 2001). První úspěšná meteorologická družice tak vzlétla 

právě v roce 1960 (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018). V USA a v Sovětském svazu se 

budují speciální systémy s meteorologickými družicemi, které dokážou včas objevit 

nebezpečné jevy v oblastech, kde se přímá pozemní měření neuskutečňují (Krška, Šamaj, 

2001). 

1.1.6. Zpracování a šíření meteorologických zpráv v ČSR 

Československá povětrnostní služba zpočátku využívala k předpovědi počasí údaje 

zakreslené do map – první taková mapa pro naše území byla vytvořena v roce 1918 

vojenským oddělením v Klementinu (Krška, Šamaj, 2001). V období mezi válkami se však 

způsob sestavování předpovědí výrazně proměnil. 

Na začátku 30. let 20. století se stále používal nefrontální rozbor počasí, který využíval 

rozbor různých polí (například pole tlaková). Pozdější první generální sekretář Světové 

meteorologické organizace Gustav Swoboda ale zanedlouho začal zavádět šířeji 

uplatnitelnou frontální analýzu počasí založenou na „studiu synoptických objektů 

a aplikující termodynamiku a hydrodynamiku na atmosférické procesy“ (Krška, Šamaj, 

2001, s. 215). Předpověď byla v této době připravovaná vždy jeden den dopředu, následně 

byla zprostředkovaná v tisku nebo v rozhlasu, později i prostřednictvím Československé 

tiskové kanceláře (Krška, Šamaj, 2001). 

Státní ústav meteorologický publikoval během pracovních dní dvě zprávy, o svátcích 

a v neděli pouze jednu. Ranní zprávy pro večerníky obsahovaly přehled počasí na území 

ČSR za posledních 24 hodin a zároveň na další den, hlavní zpráva pro deníky obsahovala 

tabulkový přehled počasí různých měst v ČSR i Evropě, údaje za 24 hodin z některých 

oblastí v ČSR a předvídaný vývoj počasí na následující den. Na konci 30. let vycházely 

povětrnostní mapy již každý den (Krška, Šamaj, 2001). 
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Dvě zprávy pak každodenně vysílal rozhlas; v poledne šla zpráva jako součást 

zemědělského rozhlasu obsahující vedle přehledu počasí z předchozího poledne i předpověď 

na zbytek dne a následující den, ve večerních zprávách pak byla odvysílaná upravená polední 

zpráva pro ČTK (Krška, Šamaj, 2001). Vedle zpráv pro média byly meteorologické 

informace zasílány soukromým odběratelům (Krška, Šamaj, 2001). 

Zásadní změny nastaly ve 40. letech 20. století a následující léta po druhé světové válce. 

Ve světě byly zakládány výzkumné ústavy, laboratoře a specializované odborné týmy, 

jejichž úkolem bylo věnovat se výzkumu zejména pro potřeby hospodářství a obrany (Krška, 

Šamaj, 2001). Tímto způsobem se rozvíjela meteorologická služba i v ČSR, které úkoly 

přidělovaly úřední orgány a řešily je ústavy akademie věd, vysoké školy a případně další 

ústavy soustřeďující se na aplikovanou meteorologii a klimatologii (Krška, Šamaj, 2001). 

Meteorologická komunikace v Československu fungovala obdobně jako ve světě 

prostřednictvím telegrafu, který nahradil telefon a krátkovlnné radiové vysílačky (Krška, 

Šamaj, 2001). Takový způsob komunikace trval do 50. let 20. století, kdy začaly být 

k předávání informací využívány počítače, které byly propojené v lokáních sítích, později 

pak v rámci programu WWW v síti globálního systému zajištěného Světovou 

meteorologickou organizací (Krška, Šamaj, 2001). Systém umožnil přenášet data 

z globálního systému, tedy vedle stanic také z družic, radiosond a radiolokátorů, a to 

kamkoliv a v reálném čase (Krška, Šamaj, 2001). 

Dnes předpovědní mapy samozřejmě vznikají na základě matematických výpočtů, které 

jsou k vypracování předpovědi klíčové a nezbytné. V současnosti se telekomunikační 

systém zakládá na vlastních sítích s paketovým přenosem údajů, které zajišťují pokrytí 

celého území státu (Krška, Šamaj, 2001). Kromě toho se používají ke sběru a distribuci dat 

z meteorologických stanic a grafických informací z družic letecké předpovědní mapy 

(Krška, Šamaj, 2001). 

Dynamické předpovědní metody dokážou v současnosti vypočítat tyto mapy na řadu dní 

dopředu (Seifert, 2004). Kromě nastudování map musí meteorolog dále brát v potaz také 

vývoj povětrnostní situace, pohyb frontálních systémů a sledovat hodnoty jednotlivých 

meteorologických prvků pro daný region, jako jsou maximální a minimální teploty, množství 

oblačnosti, údaje o směru a rychlosti větru či množství spadlých srážek (Seifert, 2004). 

Přes technologický pokrok v pozorovacích a měřících metodách, jako jsou radiosondážní 
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výstupy a radarové a družicové informace, se výsledky každého modelu liší, proto je stále 

velmi důležitá zkušenost samotného odborníka (Seifert, 2004). 

Díky pokroku za půl století se tak meteorologie proměnila z malých okrajových služeb 

poskytovaných jednotlivci a izolovanými v jednotlivých státech na profesionální 

mezinárodní systém služeb, na základě kterého se orientují vládní i hospodářské systémy 

každé země (Krška, Šamaj, 2001). 

1.2. Historie předpovědi v médiích a konkrétně v rámci televizního 

vysílání ve světě a v České republice 

1.2.1. Zrod předpovědi počasí v zahraničních médiích 

Jako první empiricky podložená předpověď bývá označovaná zpráva o vichřici 

německého fyzika O. von Guerickeho z roku 1660 (Munzar a kol., 1989). O oficiální 

předpovědi počasí v médiích lze ale hovořit až od poloviny 19. století, kdy na základě 

synoptických map vydali první předpověď nezávisle na sobě kontradmirál anglického 

námořnictva Robert Fitzroy (1805–1865) a nizozemský meteorolog a profesor matematiky 

a experimentální fyziky Ch. Buys-Ballot (1817–1890) (Munzar a kol., 1989). 

1.2.1.1. Velká Británie 

Zprávy o povětrnostní situaci a hrozících bouřkách začal ve Velké Británii připravovat 

námořní důstojník a zakladatel meteorologické agentury Met Office Robert FitzRoy (BBC, 

2015). V roce 1854 stále neexistovaly pravidelné a na základě exaktních dat sestavné 

předpovědi počasí, nefungovala ani služba, která by veřejnosti předpovědi 

zprostředkovávala (BBC, 2015). Ve stejném roce byl FitzRoy jmenován do čela nového 

meteorologického oddělení ministerstva obchodu (Meteorological Statist to the Board 

of Trade), předchůdce dnešního britského úřadu Meteorological Office, které se věnovalo 

sběru meteorologických dat z moře (Munzar a kol., 1989). 

FitzRoy začal počasí zkoumat z vlastního popudu, aby pomohl omezit počet námořních 

katastrof. Právě potopení obchodní lodi Royal Charter během bouře v roce 1859 iniciovalo 

větší všeobecnou snahu rozvinout meteorologii na takovou úroveň, která by dokázala 

předcházet podobným incidentům a varovat včas námořníky a veřejnost. I FitzRoy začal 

po této katastrofě pracovat na povětrnostních mapách, které by dokázaly zajistit přesnější 

předpověď. Začal spolupracovat s kapitány lodí, kteří mu poskytovali informace o plavbách 
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a pomáhali mu testovat přístroje, které sloužily k získávání dalších dat. Vedle toho se 

FitzRoyovi například podařilo navrhnout barometr, které začal následně umisťovat 

v přístavech, aby posádkám lodí zprostředkoval snadnější přehled o stavu počasí a moře 

(Munzar a kol., 1989). 

 V roce 1859 získal od britské vlády povolení vydávat oficiální varování před bouřkami 

s pomocí elektrického telegrafu, který umožňoval předávat data o aktuálním počasí 

z pobřeží, které zpracovával do synoptických map, přímo do jeho kanceláře v Londýně 

(BBC, 2015). Mapy, které připravoval, sám pojmenoval synoptické podle řeckého slova 

synoptikos, tedy „současně pozorující“ (Míková, Karas, Zárybnická, Žák, 2018). 

FitzRoy začal výstrahy před bouřemi oficiálně vydávat v roce 1860. Ty se staly základem 

pro kompletní předpověď počasí, kterou v následujícím roce začal v tisku vydávat na dva 

dny dopředu (BBC, 2015). První z jeho předpovědí vyšla v deníků The Times 1. srpna 1861 

(BBC, 2015). Veřejnost byla do té doby zvyklá na nepřesné prognostiky v kalendářích, proto 

se v krátké době staly jeho propracované předpovědi enormně populární (BBC, 2015). 

Přestože předpovědi, které vycházely z výpočtů bez využití speciálních přístrojů, nebyly 

vždy přesné, obecně FitzRoyovi vycházely (BBC, 2015). Na základě jeho meteorologických 

výstrah a předpovědí, které v začátcích Met Office sestavovali tři zaměstnanci, se z této malé 

organizace stala státní veřejná agentura financovaná vládou, která ve Velké Británii funguje 

dodnes (BBC, 2015). 

První rozhlasová předpověď, připravená agenturou Met Office, zazněla na veřejnoprávní 

britské stanici British Broadcasting Corporation 14. listopadu 1922 (MH, 2014). Pravidelná 

denní předpověď pak byla následně spuštěna 26. března 1923 (MH, 2014).  V televizním 

vysílání se předpověď počasí objevila již v meziválečném období. V roce 1936 BBC 

spustilo televizní vysílání a na obrazovce se tak objevil vůbec první záběr synoptické mapy 

(MH, 2014). Televizní předpověď se v počátcích sestávala z obrázků kreslených map 

a symbolů, které doprovázel komentář prozatím „neviditelného“ televizního hlasatele (BBC, 

2014). Během druhé světové války byl rozvoj televizního vysílání utlumen, obnoveno bylo 

až v roce 1946. Předpovědní mapy se ve vysílání BBC znovu objevily v červenci 1949 

a od té doby se na obrazovkách vysílaly pravidelně (MH, 2014). 

Nový formát televizní předpovědi počasí, ve které začal na obrazovce jako plnohodnotná 

součást relace vystupovat také moderátor, odvysílala BBC poprvé 11. ledna 1954 (BBC, 
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2014). Živé pětiminutové přenosy jako první moderoval meteorolog z agentury Met Office 

George Cowling ze studia BBC v Lime Grove, a to jedenkrát za den před začátkem večerního 

programu (Higham, 2014). Od roku 1954 ke Cowlingovi a TH Cliftonovi přibývali 

v průběhu let další moderátoři, jako Bert Foord, Jack Scott, Jack Armstrong, Henry Gray, 

Bill Giles, Ian McCaskill, Michael Fish, v 70. letech také první moderátorka počasí Barbara 

Edwards (MH, 2014; BBC, 2014; Higham, 2014). Stanice v 60. letech vytvořila celý 

program věnovaný pouze počasí s názvem The Weather Show (BBC, 2014). 

V roce 1967 se zavedením barevného vysílání posunula také technologie předpovědi. 

Namísto papírových map začali moderátoři na ocelové zdi podle potřeby pohybovat 

s magnetickými gumovými symboly – trojúhelníky jako symboly přeháněk, puntíky jako 

symbol deště, černé čáry jako izobary (Higham, 2014). V roce 1974 vytvořil grafik Mark 

Allen set nových symbolů, které na svých webových stránkách používá BBC ještě dnes 

(Higham, 2014). V televizním vysílání byly gumové symboly používány až do roku 1985, 

kdy BBC přešla k počítačové grafice a specializovanému systému napojenému přímo na data 

v Met Office (Higham, 2014). Velká změna v rámci relace byla provedena v roce 2005, kdy 

došlo k nahrazení starých grafických map a symbolů na ploché mapě 3D mapou zeměkoule 

s animovanou grafikou (Higham, 2014). 

V roce 2016, po více než 94 letech, přestala BBC z ekonomických důvodů spolupracovat 

se státní meteorologickou agenturou Met Office, která BBC dodávala informace o počasí 

na každý den od roku 1922, a navázala spolupráci s novou soukromou agenturou 

MeteoGroup. Met Office BBC přesto nadále dodává varování o nebezpečných 

meteorologických jevech a poskytuje své odborníky pro rozhovory se speciální tématikou, 

jako například klimatické změny (Staufenberg, 2016). 

1.2.1.2. Spojené státy americké 

Ze stejných bezpečnostních důvodů jako ve Velké Británii se začala rozvíjet předpověď 

počasí také v USA. V roce 1849 vznikla výzkumná a vzdělávací instituce s názvem 

Smithsonian Institution a velká síť observačních stanic zaštiťující pozorování počasí. V roce 

1860 fungovalo již 500 pozorovacích stanic, které prováděly pravidelná pozorování 

a telegraficky dodávaly zprávy o počasí deníku Washington Evening Star National (Weather 

Service: History of the National Weather Service). 
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Do konce 19. století se meteorologové, kteří do té doby oficiálně spadali pod armádu, 

přesunuli do nově zřízené americké meteorologické agentury U.S. Weather Bureau, která se 

v roce 1970 přejmenovala na National Weather Service. Servis se stal součástí agentury 

National Oceanic and Atmospheric Administration at the Department of Commerce, která 

v USA funguje dodnes (PBS, A Brief History of the National Weather Service). National 

Weather Service vydává zprávy o počasí do médií a specializované radiové stanice NOAA 

Weather Radio, která informace o počasí vysílá celostátně, a to nepřetržitě 24 hodin denně. 

Na základě prvních pokusů s televizním vysíláním, které se na přelomu 30. a 40. let 

20. století v USA uskutečnily, se také zde v průběhu 40. let začaly vysílat vůbec první 

televizní předpovědi počasí. Na prvních TV přenosech se podílely stanice NBC (National 

Broadcasting Company) a následně CBS (Columbia Broadcasting System) – první pokusné 

televizní vysílání NBC proběhlo v roce 1939, na stanici CBS v roce 1941. První 

experimentální vysílání s předpovědí počasí pak probíhalo na DuMont Television Network 

mezi lety 1940 a 1947. 

Televizní kanály nejprve zpravodajský obsah vysílaly v jednoduchém, 

téměř „rozhlasovém“ formátu, který doplňoval jednoduchý a stabilní záběr na televizního 

hlasatele. Ten v rámci vysílání četl pravidelně zasílané zprávy U.S. Weather Bureau, 

v ranním pořadu NBC's Today zároveň přímo komunikovali s odborníky z U.S. Weather 

Bureau v živém vysílání (Voice of America News, 2002). Jako moderátoři působili přímo 

odborní meteorologové z ústavu, a to až do 60. letech 20. století, kdy se trend obrátil 

k tzv. éře „Miss Weather“ – odborníky nahrazovaly pohledné moderátorky bez odborných 

meteorologických znalostí, které byly pro stanice z hlediska konkurenceschopnosti 

výhodnější z důvodu navyšování sledovanosti (Voice of America News, 2002). 

V roce 1981 přišel hlavní meteorolog stanice Chicago Television Station a později pořadu 

ABC Good Morning America John Coleman s nápadem vytvořit samostatnou televizní 

stanici věnovanou výhradně předpovědi počasí. Společně s mediálním magnátem Frankem 

Battenem tak 2. května 1982 založili stanici s názvem The Weather Channel, který jako 

první začal vysílat informace o počasí nepřetržitě 24 hodin denně (Batten, Cruikshank, 

2002). Především v Severní Americe spustily mediální korporace několik dalších 

specializovaných televizních stanic, které se věnují 24hodinové předpovědi. Kromě Weather 

Channel zde vysílá The AccuWeather Network, The Local AccuWeather Channel, 

WeatherNation TV, v dřívějších letech také dnes již zaniklá stanice NBC Weather Plus. 
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Vedle celostátní a lokální předpovědi – většinou program kombinuje oba typy předpovědí – 

nabízí i analýzy meteorologických jevů nebo dokumentární snímky tematicky související 

s meteorologií. 

1.2.1.3. Kanada a Francie 

V sousední Kanadě se stal prvním moderátorem TV předpovědi počasí meteorolog Percy 

Saltzman, který začal pravidelnou předpověď v anglickém jazyce moderovat na Canadian 

Broadcasting Corporation v roce 1952. Francouzskou předpověď zde jako první moderoval 

Jacques Lebrun na stanici Télé-Métropole. Specializovaná 24hodinová TV stanice vznikla 

1. září 1988 s názvem The Weather Network (CBS, 2007). 

Ve Francii byla televizní předpověď počasí poprvé odvysílaná 17. prosince 1946, 

moderoval ji Paul Douchy v rámci vysílání tzv. Téléjournal program (Guérinot, 2017). 

Předpověď byla, obdobně jako v dalších zemích, nejprve vysílána živě, a to formou 

prezentací technických map, které zobrazovaly meteorologické prognózy a které 

komentoval televizní moderátor. Moderátoři z meteorologického ústavu National 

Meteorology, dnes známého jako Météo-France, prezentovali v živém vysílání 

na veřejnoprávní stanici Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) založené v roce 1949 

(Guérinot, 2017). V únoru 1958 se Francie stala další zemí vedle USA, Kanady a Velké 

Británie, která jako jedna z prvních začala vysílat pravidelnou denní televizní předpověď. 

V roce 1950 byl formát předpovědi ve francouzském vysílání upraven, role moderátora 

upozaděna a důraz byl kladen především na odborné technické informace, které doplňovaly 

technicky přesné obrazy (Guérinot, 2017). Ty divákovi zprostředkovával odborník 

z meteorologického ústavu, který seděl za matným sklem, prostřednictvím kreseb ilustroval 

vývoj počasí a z druhé strany jej zabírala kamera. Šlo o první pokusy s meteorologickou 

animací (Guérinot, 2017). V průběhu 50. let docházelo k dalším změnám, studio bylo 

vybaveno dokonalejší technikou, která umožnila snadnější manipulaci s mapou, a tudíž 

i lepší ilustraci předpovědi prostřednictvím obrázků a později gumových symbolů, které 

doplňovaly technické mapy. Předpověď se zde v tomto formátu, tedy s pomocí prezentací 

technických map a souboru standardizovaných piktogramů, vysílala až do poloviny 70. let 

20. století (Guérinot, 2017). 
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1.2.2. Předpověď počasí a československá média 

Od roku 1877 vydával prostřednictvím telegrafu v Rakousku-Uhersku předpověď počasí 

na den dopředu Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni (Munzar 

a kol., 1989). Rozšiřování meteorologických předpovědí bylo zpočátku záležitost novin 

a povětrnostních sloupů, které byly zpravidla budovány ve velkých a lázeňských městech. 

Sloupy poskytovaly tlakoměr, teploměr, vlhkoměr i atmosférograf, prostřednictvím kterých 

si člověk dovedl sám sestavit předpověď počasí. Rozšířením zpráv s předpovědí počasí 

v tisku se však sloupy přestaly užívat – jako tradici pak Český hydrometeorologický ústav 

udržoval pouze panel ve Františkánské zahradě v Praze (Krška, Šamaj, 2001). 

Na území Československa vyšla pro denní tisk první oficiální předpověď Státního ústavu 

meteorologického v Praze v roce 1919 (Munzar a kol., 1989). O meteorologii byl v ČSR 

od té doby ze strany veřejnosti zájem trvale. „Jen na Slovenku v meziválečném období bylo 

v denním tisku a periodikách publikováno více než 1700 článků s meteorologickou 

tematikou. Po válce jejich počet podstatně vzrostl.“ (Krška, Šamaj, 2001, s. 433). Zájem pak 

dále podnítily rozhlasové a především televizní pořady a samotné osobnosti meteorologů 

(Krška, Šamaj, 2001). 

Rozhlasové zpravodajství o počasí se zrodilo hned v počátcích samotného rozhlasového 

vysílání v roce 1923. První samostatné zprávy o povětrnostní situaci se v Československu 

začaly vysílat v roce 1949, a to pouze ve všední dny v dopoledních hodinách na stanici Praha 

1 pod názvem Zprávy o povětrnostní situaci pro plachtaře (Munzar a kol., 1989). Od roku 

1953 se tyto zprávy vysílaly již každý den (Munzar a kol., 1989). 

1. května 1953 došlo k zahájení veřejného zkušebního TV vysílání v pražské Měšťanské 

besedě (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Československá televize v té době vysílala 3 dny 

v týdnu (v letních měsících dva dny), a to 3,8 hodiny týdně, v roce 1956 pak byla vysílací 

doba na českém okruhu již 28,8 hodiny týdně (Köpplová a kol., 2003). 25. února 1954 došlo 

k zahájení pravidelného vysílání ČST. Do roku 1956 vysílala televize mezi 19:00 a 19:30 

čtené zprávy z Rozhlasových novin, na obrazovce doplněné diapozitivem „Posloucháte 

Rozhlasové noviny“ (Köpplová a kol., 2003). Teprve 1. října 1956 vznikla hlavní redakce 

televizního zpravodajství a den nato proběhlo pokusné vysílání první samostatné 

zpravodajské relace Televizní aktuality a zajímavosti (Köpplová a kol., 2003). Od 1. ledna 

1957 byla pětadvacetiminutová relace vysílaná pravidelně každý den a modulace 
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rozhlasových novin zrušená (Köpplová a kol., 2003). V roce 1958 vysílala Československá 

televize své pořady již celý týden a začalo pravidelné vysílání Televizních novin, v roce 1959 

se politické vysílání proměnilo na politicko-zpravodajský program s redakcí Televizních 

novin a odbornými redakcemi (Köpplová a kol., 2003). 

Rozhlasové zpravodajství tak doplnila také televize vlastní předpovědí s názvem Jaké 

bude počasí – Aké bude počasie, která se vysílala v hlavním vysílacím čase (Krška, Šamaj, 

2001). Televizní zpravodajství o počasí doplněné meteorologem v roli moderátora se 

objevilo až v roce 1961. Předpověď se vysílala nejprve jednou týdne ve čtvrtek, od roku 

1965 dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek, v roce 1973 se vysílalo třikrát týdně v úterý, 

ve středu a v pátek. Až od roku 1975 byla předpověď zajištěna každý den (Munzar a kol., 

1989). 

Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, v počátečních letech připravovali 

předpovědi redakcím zaměstnanci hydrometeorologických ústavů, kteří je přes telefon 

diktovali televizním či rozhlasovým hlasatelům a ti je pak v relaci o počasí pouze předčítali 

(Krška, Šamaj, 2001). Při předávání údajů o počasí po telefonu často docházelo ke zkrácení 

údajů a objevovaly se nepřesnosti v datech, proto od roku 1961 začali předpověď počasí 

na českém okruhu Československé televize uvádět sami odborníci 

z Hydrometeorologického ústavu (Krška, Šamaj, 2001). Jako první v televizi takto působil 

až do roku 1979 meteorolog Rudolf Koubek, který měl zkušenosti s provozní a leteckou 

meteorologií a s vedením skupiny střednědobé a dlouhodobé předpovědi v Komořanech. 

Mezi další známé moderátory počasí patřil Antonín Dřevikovský, Zdeněk Korejs, Vladimír 

Vondráček, Miroslav Reinhart, Jana Bílová-Prusaková, Eva Urbanová-Ouřadová, 

Magdalena Lípová, Vladimír Brůžek, Antonín Papež, Vladimír Seifert a Jan Pavlík či Luboš 

Špaček (Krška, Šamaj, 2001). Postupně se tedy stalo pravidlem, tak jako v zahraničních 

relacích, že zpravodajství o počasí moderovali pouze profesionálové s meteorologickým 

vzděláním (Krška, Šamaj, 2001; Munzar a kol., 1989). 

Televizní předpověď nejprve doprovázely kreslené obrázky sv. Petra, které pro relaci 

do roku 1961 připravoval malíř Josef Klika (Míková, 2019). Později, v takzvané éře 

ukazovátek, hlasatelé opisovali na mapě oním ukazovátkem dráhu předpokládaného vývoje 

počasí v nejbližších hodinách (Beneš, 2018). Tento způsob předpovědi se v televizní 

předpovědi v drobných obměnách, než se její součástí staly například také grafické symboly 
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znázorňující několik typů počasí, udržel až do 90. let 20. století, kdy nastoupila počítačová 

grafika. 

V roce 1985 bylo střídavě z Prahy a Bratislavy spuštěno federální vysílání televizní 

předpovědi pro území celého státu. Předpověď pro české území však byla připravovaná 

odděleně odborníky v Praze a pro slovenské území zase v Bratislavě (Krška, Šamaj, 2001). 

Ve stejném roce se na slovenském okruhu ČST a o měsíc později také na českém okruhu 

objevily první animované snímky pohybu oblačnosti nazvané „meteorologické kino“ 

(Munzar a kol., 1989, s. 185). V druhé polovině 20. století se televizní předpověď začala 

postupně zdokonalovat. K povětrnostnímu zpravodajství přibyly na konci 70. let družicové 

snímky oblačnosti, které doplňovaly synoptické mapy a informace z meteorologických 

radiolokátorů. Nabídka zpravodajství se rozšířila o informace agrometeorologické 

a hydrometeorologické, fenologické či upozornění na nebezpečné povětrnostní jevy 

na silnicích (Krška, Šamaj, 2001). Tato všeobecná předpověď tak zahrnovala 

nejrelevantnější údaje pro veřejnost, jako oblačnost, teploty vzduchu, směr a rychlost větru, 

atmosférické srážky, výskyt bouřek a mlhy (Munzar a kol., 1989). 

1.2.3. Proměna televizní předpovědi počasí po roce 1989 

Prvním programem, který zavedl nový způsob předpovědi pracující s počítačovou 

technikou, byl třetí program Československé televize OK3, který vysílal mezi lety 1990 

až 1993. Na předpovědi počasí s názvem Každá sudá se podílelo na dvacet meteorologů 

a klimatologů z Českého hydrometeorologického ústavu. Vysílání, které mělo přibližně 1–

2minutovou stopáž, probíhalo každou sudou hodinu od osmi ráno do osmi večer, obsahovalo 

záběry z družic, radarové odrazy nebo například grafy znečištění ovzduší (Míková, 2019). 

Přestože se grafické prvky připravovaly za pomoci výpočetní techniky, do předpovědi se 

všechny přidávaly manuálně (Marešová, 2018). 

Souběžně na prvním programu České televize existovala klasická předpověď počasí, 

ve které meteorologové ČHMÚ stále používali ukazovátko a předkreslenou synoptickou 

mapu, kterou připravovali na základě aktuální situace, a na magnetické tabuli následně 

ilustrovali konkrétní předpověď na mapě ČSR (Marešová, 2018). 

Až na přelomu let 1993 a 1994 začala také ČT1 využívat počítačový systém. 

Meteorologové například v novém pořadu Studio 6 vstupovali do vysílání prostřednictvím 

klíčovaných vstupů, kde se pracovalo s barevným klíčováním – takzvaný bluescreen 
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(Marešová, 2018). V lednu 1994 se relace stala součástí Událostí a v rámci zpravodajství 

byla zřízena samostatná redakce počasí. Pořad měl přibližně 3–5minutovou stopáž, plně 

digitalizované pozadí a nabízel i digitální data, včetně družicových záběrů, synoptické mapy, 

bio předpovědi nebo východu a západu slunce (Míková, 2019). 

Data z ČHMÚ však systém stále nedokázal zpracovat automaticky. Meteorologové 

museli pokračovat v přípravě kreslených map, které následně grafik zpracoval v počítači 

(Beneš, 2018). Meteorolog ve vysílání odříkal předem připravený text, přičemž jednotlivé 

záběry odbavoval režisér, na rozdíl od současné praxe, kdy si záběry může odbavovat sám 

moderátor (Beneš, 2018). 

V roce 1997 se změnila grafická i obsahová podoba všech relací předpovědi počasí. 

Události změnily podobu v roce 1998  a předpověď počasí, která bývala jejich součástí, se 

osamostatnila. Během dne se předpověď však vysílala i v rámci dalších pravidelných 

zpravodajských relací (Marešová, 2018). 

V roce 2000 začali meteorologové používat první specializovaný grafický systém Ultra 

od společnosti Metacast, vytvořený přímo pro přípravu předpovědi počasí. Ten již umožnil 

v krátkém čase sloučit digitální data z ČHMÚ a zobrazit je do určitých polí bez nutnosti 

zapojení grafika či přípravy ručně malovaných map (Beneš, 2018). Systém uměl zobrazit 

všechny statické i animované sekvence potřebné pro prezentaci počasí, novinkou byly navíc 

3D animace oblačnosti a srážek nad Evropou (Marešová, 2018). V roce 2001 se na ČT1 

začaly vysílat detailní regionální předpovědi počasí v pořadu Regiony a ve Večernících 

a v roce 2003 se předpověď zařadila mezi nejsledovanější zpravodajské relace (Marešová, 

2018). V roce 2006 Česká televize zakoupila nový grafický systém Borealis od společnosti 

Weather One (Marešová, 2018). 

V listopadu 2011 se proměnil formát večerní relace o počasí – přibyla videa související 

s počasím z domova i zahraničí, synchrony s odborníky a očitými svědky, minireportáže, 

divácké fotografie, zároveň moderátoři začali používat civilnější slovník (Míková, 2019). 

V roce 2012 se předpověď počasí stala součástí Událostí za okamžik (resp. Události 

za okamžik a počasí), získala tak více prostoru a novou podobu determinovanou přechodem 

do virtuálního studia a přechodem na klíčování greenscreen (Míková, 2019) Zároveň se 

vyprofilovala do několika částí, zahrnuje tak úvodní podrobné kombinace grafů a videí  

z domova i ze zahraničí; příspěvky diváků a grafiku počasí zaměřenou především na území 

ČR (Míková, 2019). V roce 2016 byl grafický systém upgradován – ČT zakoupila systém 
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WeatherPresenter od společnosti Meteogroup, změnila se celá grafika pořadu a díky 

technickému zdokonalení začalo být vše možné přehrávat online (Marešová, 2018). 

Od 90. let do současnosti se proměnila také nabídka a počet relací, které se předpovědi 

a meteorologickým jevům věnovaly. Stále se zdokonalující grafický systém umožnil 

vytvořit rozsáhlejší zpravodajsko-publicistické formáty a samotné zpravodajské pořady 

a rubriky s předpovědí doplňovaly i další pořady, které vysílaly například pouze informace 

bez komentáře moderátora nebo zajímavosti o nejrůznějších jevech. Mezi ně se řadí Sněhové 

zpravodajství, Počasí v letoviscích, Turbulence, Počasí v Evropě či Počasí ve světě. 

Pořad Počasí ve světě od roku 2008 přinášel grafické sekvence, reportáže a rozhovory 

(Marešová, 2018). Moderovaný magazín o počasí s názvem Turbulence, který se vysílal 

od roku 2011, přinášel novinky a zajímavosti ze světa počasí, klimatu, znečištění ovzduší, 

obsahoval zároveň snímky z umělých družic, průlety atmosférou i záznamy od diváků – jde 

o první pořad, kde diváci počasí dostali slovo (Míková, 2019). 

Přestože bylo pro předpověď počasí zásadní především spuštění nového grafického 

systému, velkými změnami prošla také role televizního moderátora, tzv. „počasáře“. 

Proměnila se jak četnost vstupů ve vysílání, počet a druhy relací věnovaných předpovědi, 

tak i změny v charakteru relace samotné, která je dnes vedle klasické předpovědi počasí 

založené na grafice doplněná rozhovory o počasí a o meteorologických jevech, což bude 

detailněji popsáno v praktické části této diplomové práce.  

Zásadním mezníkem pro zmíněné změny byl rok 2005 a spuštění kontinuálního vysílání 

zpravodajské stanice ČT24 (Beneš, 2018). Počasí zde bylo převážně ve formátu grafických 

klipů vysíláno dvakrát za hodinu, relace s moderátorem se vysílala pouze sdíleně na ČT1. 

V témže roce se také rozšířila redakce počasí a dosavadního vedoucího redakce Jána 

Zákopčaníka nahradila Taťána Míková. Ke květnu 2020 se redakce počasí skládá z devíti 

redaktorů, včetně Taťány Míkové, Aleny Zárybnické, Pavla Karase, Michala Žáka, Marie 

Odstrčilové, Pavla Borovičky, Barbory Tobolové, Jana Šrámka a Jariny Sochorové. Podle 

Taťány Míkové je proměna televizní předpovědi ovlivněna zejména rychlostí práce, 

vyžadované od moderátorů. „Zrychlení Českou televizi postihlo strašně moc. Když jsme 

v roce 1994 začínali s první počítačovou klíčovanou předpovědí, připravili jsme myslím tak 

osm, možná deset obrázků, a to bylo maximum. Dneska ta prezentace obsahuje ve stejné 

stopáži kolikrát i pětinásobek. Obrázky se tam neudrží tak dlouho.“ (Beneš, 2018) 
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1.2.4. Televizní předpověď na komerčních stanicích v 90. letech 

V průběhu 90. let byly v České republice kromě veřejnoprávní ČT1, ČT2 a po určitou 

dobu také ČT3, dostupné dvě komerční TV stanice. 20. června 1993 vznikla zprvu regionální 

– s licencí pro vysílání ve Středočeském kraji – soukromá FTV Premiéra, která začala 

celoplošně vysílat následující rok pod novým názvem Premiéra TV. 1. ledna 1997 došlo 

k dalšímu přejmenování na TV Prima. První celoplošná komerční stanice TV Nova začala 

vysílat 4. února 1994, ještě před spuštěním celoplošného vysílání Premiéry. 

Obě stanice poskytovaly v prvních letech vysílací čas také samostatným relacím 

pro předpověď počasí, případně byla předpověď zařazena do relací s hlavním 

zpravodajstvím (součástí názvu těchto relací pak  bylo i „počasí“). Na FTV Premiéra běželo 

vysílání předpovědi dvakrát, někdy i třikrát denně, na TV Nova po většinu let pouze jednou, 

a to před hlavní zpravodajskou relací. 

Od konce roku 1993 vysílala FTV Premiéra relaci Zprávy, počasí v čase 18:40 (s reprízou o 

půlnoci) o stopáži 20 minut. V roce 1994 přidala k stávající relaci zpravodajství o sportu, 

vznikla tak pětadvacetiminutová relace s názvem Zprávy – počasí a sport vysílaná 

ve 22 hodin (občasné půlnoční reprízy). V červenci toho roku se relace přesunula na 19:00, 

o 22. hodině se namísto ní vysílala relace Sport – počasí se stopáží 10 minut. Následně se 

vysílací schéma předpovědi opět změnilo – v témže roce se vedle večerní relace Sport – 

počasí začalo v 19 hodin vysílat opět pouze relace Zprávy – počasí (20 minut). 

První vysílací den TV Nova nejprve běžela relace Počasí po Televizních a Sportovních 

hodinách v 19:55 (stopáž 10 minut), následující den se přesunula před hlavní zpravodajskou 

relaci Televizní noviny na čas 19:20, kde se nadále pravidelně vysílala v tomto čase. 

V roce 1995 FTV Premiéra vysílala pořady s počasím Zprávy – Počasí; Sport – Počasí; 

Zprávy – Počasí – Sport, které se ve vysílání střídaly, v některé dny se na obrazovce 

doplňovaly. Následně stanice přejmenovala hlavní zpravodajskou relaci na Zprávy Premiéra 

TV, která již v názvu nezahrnovala „počasí“, nevytvořila však ani samostatnou relaci 

s předpovědí. TV Nova v tomto roce také přestala v některé dny samostatnou relaci o počasí 

vysílat, jindy se však desetiminutová relace Počasí vracela před večerní relaci na 19:20. 

V roce 1996 změnila Premiéra název večerní relace na Deník + Počasí, která se vysílala 

od 19 hodin se stopáží 20 minut. V roce 1997 se na nově přejmenované TV Prima relace 
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Počasí znovu osamostatnila a vysílala se v podvečer v 18:55, předcházela tak večerní 

zpravodajské relaci od 19 hodin s názvem Televizní deník. 

Větší změna ve vysílání TV Nova nastala v roce 1998. Samostatná relace Počasí se 

vysílala ve zkrácené podobě o stopáži 5 minut o něco dříve než v předešlých letech – v 18:20. 

V některé dny však vysílací čas kolísal a relace se pak vysílala opět i v 19:20, jindy zas byla 

součástí večerní relace s názvem Televizní noviny – Počasí. Stanice do svého vysílání 

zařadila nový pořad Počasíčko, který se vysílal mezi 22. a 23. hodinou. Eroticko-

meteorologický pořad o stopáži přibližně 1–3 minuty se vysílal do roku 2002 a zdůrazňoval 

především zábavní složku, odborné meteorologické informace zde nebyly příliš podstatné. 

Pořad v podstatě fungoval na principu striptýzu, kdy se moderátorky i moderátoři svlékali 

podle předpovědi teplot na následující dny (Šmíd, 2003). 

TV Prima vysílala v roce 1998 klasickou předpověď počasí v některé dny samostatně, 

někdy jako součást večerního Deníku – v tom případě se pak měnil i název relace na Deníky 

– Regiony – Počasí – Zpravodajství – Sport. 

V průběhu roku 1999 začala pravidelnost vysílání počasí na obou stanicích ještě více 

kolísat, vysílací časy předpovědi se často měnily. TV Prima někdy předpověď nevysílala 

vůbec, někdy se objevovala v 18:55 před hlavní večerní zpravodajskou relací. Na Nově se 

předpověď s názvem Počasí vysílala také nepravidelně, vysílací čas připadal povětšinou 

na podvečer mezi 18:20 a 19:20, někdy nebyla relace vysílaná vůbec. 

V roce 2000 Nova opět kombinovala více pořadů s předpovědí, vysíláno bylo podvečerní 

Počasí mezi 18:20 a 19:20, v některé dny k samostatné předpovědi přibyla i předpověď 

přidružená, která bývala součástí hlavních večerních zpráv Televizní noviny, Sportovní 

noviny, Počasí. Prima v rámci vysílacího schématu posouvala samostatnou předpověď 

Počasí, kterou v některé dny vysílala v 18:55, jindy v 19:55. 

Během této doby také vysílaly nové stanice jako TV Galaxie (mezi lety 2000 až 2001 

nazvaná TV3), samostatná předpověď počasí se ale v rámci jejich vysílání neobjevovala 

(respektive není zmíněna v dobovém TV programu). 

Mezi lety 2000 až 2005 se schéma vysílání předpovědi na těchto komerčních stanicích již 

pak víceméně neměnilo. Předpověď byla vysílaná samostatně nebo v přidružené formě již 

jen v podvečerních a večerních hodinách. Na TV Nova se jednalo o relace Počasí, vysílané 

okolo 18:30, a Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí v 19:30 (někdy předpověď není 
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zahrnutá – v tom případě má relace kratší název Televizní noviny), na TV Prima se Počasí 

vysílalo okolo 18:55 před hlavní večerní relací Zpravodajský deník. 
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2. Metodika práce 

Praktická část diplomové práce má za cíl představit současnou podobu televizního 
vysílání předpovědi počasí na ČT24 a podobu redakce počasí České televize. Práce 

vychází ze dvou hlavních předpokladů – první zakládá na tom, že současná podoba televizní 

předpovědi se v průběhu posledních let zásadním způsobem proměnila, a přizpůsobila se tak 

konvergentnímu vývoji médií (zejména v technologické a formální rovině) a poptávce 

po interaktivitě ze strany diváků – televizní meteorologové tvoří předpověď určenou nejen 

do TV vysílání, ale rozšiřují její tvorbu pro sociální sítě a HbbTV. Přestože samostatných 

pořadů s předpovědí počasí na ostatních televizních stanicích spíše ubývá, předpověď počasí 

na ČT24 stále pravidelně doplňuje jiné druhy zpravodajství v rámci vysílání stanice, je jí 

věnováno poměrně velké množství vysílacího času a čím dál častěji do sebe zahrnuje hlubší 

analýzy klimatických změn či meteorologických jevů. Druhým předpokladem je posílení 

role meteorologa coby moderátora pořadu. Jeho role má v rámci jednotlivých vstupů 

nezaměnitelnou úlohu, je ústřední postavou televizní předpovědi, která se dnes mnohem více 

podílí na živých vstupech z terénu i na sociálních sítích. Tyto dva předpoklady výrazným 

způsobem formují podobu současné TV předpovědi počasí na ČT24 a zároveň utváří 

standardizovanou podobu současné předpovědi obecně. 

Praktická část práce se tedy zaměřuje na popis standardního vysílacího schématu pořadů 

s předpovědí počasí na ČT24, a to konkrétně na vysílání běžného pracovního dne. Zároveň 

práce popíše i netypické vstupy s předpovědí počasí a různé odchylky od zmíněného 

schématu,  ke kterým může ve vysílání během týdne z různých důvodů docházet. Zmíněny 

budou i další pořady, výstupy  a tvorba redaktorů, například na sociálních sítích a webu 

ČT24. Tato část se bude věnovat také metodice práce moderátora, tedy tomu, jak probíhá 

příprava relací, příprava na moderaci a živé vstupy z terénu, co práce televizního 

meteorologa obnáší, s jakými dalšími institucemi spolupracuje, z jakých dalších zdrojů 

pří přípravě relací čerpá či jaké technologie využívá, jak při moderování, tak při tvorbě 

pořadů. 

První oddíl praktické části bude vycházet z dat sesbíraných prostřednictvím 

semistrukturovaných rozhovorů s meteorology z hlavní pražské redakce počasí České 

televize: Taťánou Míkovou, Michalem Žákem, Alenou Zárybnickou, Pavlem Karasem, 

Marií Odstrčilovou a  Barborou Tobolovou. Semistrukturované rozhovory bývají 

považované za „optimální způsob získávání dat, protože kombinují výhody standardizované 
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i nestandardizované formy dotazování a snaží se minimalizovat jejich omezení“ (Sedláková, 

2014, s. 211). Tento typ kvalitativního výzkumu umožňuje obsáhnout veškerá cílená témata, 

usnadňuje srovnání sesbíraných dat, respondentům poskytuje prostor vyjádřit se ke všemu, 

o čem se chtějí zmínit (Hendl, 2008). Na základě informací poskytnutých profesionály, kteří 

zpravodajství s předpovědí počasí připravují v podstatě dennodenně, budou v práci 

vyvozeny závěry zejména o zmíněné kapitole s metodikou práce televizního meteorologa. 

Díky zjištěným informacím bude také možné shrnout a zobecnit poznatky o standardním 

vysílacím schématu předpovědi počasí na ČT24. 

Následovat bude oddíl s analýzou pořadů a vstupů s předpovědí počasí během 

vybraného vysílacího dne ČT24. Analýza se zaměřuje na jeden den vysílání, nikoliv 

na celé vysílací schéma. Z této části analýzy proto v práci nebudou vyvozovány závěry 

o podobě současného standardního vysílacího schématu předpovědi počasí – tyto informace 

budou zjišťovány z dat z rozhovorů s meteorology. Analýza vysílání vybraného dne má však 

přiblížit konkrétní podobu jednotlivých pořadů s předpovědí, na podrobném popisu daného 

vysílání bude ilustrován posun ve využívání technologií, prostorů studií, grafického 

materiálu i změna týkající se role meteorologa coby moderátora daných pořadů a vstupů – 

tedy posun k současné moderní podobě televizního vysílání předpovědi počasí. 

Analýza proto bude podrobněji zkoumat každý vstup nebo pořad týkající se předpovědi 

počasí, který se během daného dne ve vysílání objeví. Popsána bude formální stránka 

pořadu, tedy jaký grafický materiál a technologie jsou ve vstupech/relacích využívané; 

tematické zaměření vstupů/relací (běžná předpověď/analýza meteorologických jevů); jejich 

délka i konkrétní časy, kdy jsou během dne vysílané; dále úloha moderátora a forma, kterou 

je předpověď zprostředkovaná (monologická/rozhovor mezi meteorologem 

a moderátorem/živý vstup). Na závěr práce budou představeny a popsány pořady 

s předpovědí počasí na dalších stanicích České televize – ČT1, ČT2 a ČT:D. 

Tato zjištění zároveň doplňuje historický vývoj televizní předpovědi počasí obsáhlý 

v teoretické části diplomové práce, který vychází z rešerší archivu České televize, periodik 

Lidové noviny, Hospodářské noviny a Večerník Praha s TV programem z 90. let 20. století, 

odborných publikací a dalších informací o historii TV předpovědi dostupných z webových 

stránek zahraničních médií. 
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3. Současná televizní předpověď počasí ve vysílání České televize 

Následující část diplomové práce se zaměří na analýzu vysílání současné předpovědi 

počasí na programu ČT24. Vzhledem k tomu, že ostatní televizní stanice komponují 

předpověď počasí v relativně podobném formátu jako programy České televize, případně 

samostatné pořady specializované na předpověď počasí nevysílají vůbec, analýza 

v praktické části práce se zaměří výhradně na specializované pořady a vstupy ve vysílání 

České televize, které udávají standardní podobu současné televizní předpovědi počasí. 

Předpověď počasí na ČT24 se v rámci vysílacího schématu objevuje v řadě pořadů, ať už 

jako samostatná relace nebo vstup zakomponovaný do jiného zpravodajského pořadu. 

Výraznými komponentními prvky těchto vstupů s předpovědí počasí je role moderátora 

a grafický doprovod na plazmách a klíčovaném plátnu. Tyto prvky zároveň staví 

na technickém zázemí studií televize a přípravě moderátora, včetně spolupráce s odbornými 

meteorologickými institucemi. Zmíněné složky tvořící podobu televizních relací, které se 

věnují předpovědi počasí, budou v dalších částech práce podrobně popsány. 

3.1. Vysílání předpovědi počasí na zpravodajském kanálu ČT24 

Vysílání zpravodajského programu ČT24 dává v rámci svých pořadů relativně velký 

prostor předpovědi počasí. Pravidelné vysílací schéma předpovědi počasí se v rámci 

běžného dne na ČT24 sestává obvykle přibližně z 18 vstupů2 s moderátory (o víkendu 

zpravidla méně). Relace jsou v průběhu dne doplněné také krátkými grafickými 

předpověďmi, obvykle o stopáži pár desítek vteřin, které rekapitulují, popřípadě aktualizují 

informace z relací s moderátorem. 

Ranní vysílání (Studio 6) zahrnuje 9 vstupů, z toho jde o jeden vstup prostřednictvím 

rozhovoru meteorologa s hlavním moderátorem relace, následně jde o vstupy před velkou 

studiovou plazmou. Rozhovor mívá stopáž přibližně 10 minut, klasické vstupy před plazmou 

přibližně 1–1:30 minuty. Denní vysílání (Studio ČT24, Zprávy ve 12 a Zprávy v 16) obsahuje 

sedm vstupů, první dva o stopáži 3–5 minut, následující 10 minut. Jde především o vstupy 

před klíčovaným plátnem. Večerní vysílání zahrnuje dva hlavní, samostatné pořady 

s předpovědí počasí před klíčovaným plátnem (Předpověď počasí) a v prostorách 

virtuálního studia (Události za okamžik a počasí) a předtočené vstupy vysílané po 20. hodině 

 
2 Označení „vstup“ je zde chápáno jako přidružený vstup v rámci relace i jako samostatná relace s předpovědí. 
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(90’ ČT24, Zprávy). Navíc každý čtvrtek probíhá v Událostech jeden vstup na téma 

související s počasím, každý pátek pak probíhají vstupy z exteriéru (cca 4 vstupy za den). 

Převážná většina relací s předpovědí na ČT24 je vysílaná naživo, předtáčeny bývají pouze 

večerní vstupy, které jsou vysílané po pořadu Události za okamžik a počasí v 18:55. 

Moderátoři tak předem připraví pořady pro daný večer ještě mezi 19. a 20. hodinou. To 

zároveň ulehčuje práci při studiové přestavbě kulis. V případě mimořádných situací, jako 

silné bouřky či povodně, se pak vysílají živé vstupy také v rámci večerního vysílacího bloku. 

3.1.1. Personální zajištění televizní předpovědi, metodika práce moderátorů 

pořadů 

Redakce počasí České televize se sestává z devíti interních a externích pracovníků: Pavla 

Karase, Taťány Míkové, Aleny Zárybnické (interní), Michala Žáka, Marie Odstrčilové, 

Pavla Borovičky, Jana Šrámka, Barbary Tobolové a Jariny Sochorové (externí). Tito 

moderátoři si rozdělují vstupy podle několika typů služeb, které se stejnoměrně střídají. 

Meteorologové se v rámci redakce specializují podle typů relací, kterým odpovídá zmíněné 

rozdělení směn. Večerní vysílání tak zajišťují interní redaktoři, ranní a odpolední služby 

ostatní externisti. V některých dnech mají odpolední služby také internisti, ale jejich počet 

je nízký – jde přibližně o čtyři služby do měsíce. Členové redakce počasí se nespecializují 

na vybraná témata, proto se podle slov Taťány Míková každý redaktor snaží mít co nejširší 

rozhled. 

Ranní služba probíhá v relaci Studio 6 od 4:30 do 9:30 hodin od pondělí do soboty, slouží 

ji Michal Žák, Marie Odstrčilová, Pavel Borovička, Jan Šrámek, Barbara Tobolová a Jarina 

Sochorová – především externí pracovníci redakce ČT.  Meteorolog má v rámci Studia 6 

celkem 9 vstupů – jeden rozhovor s hlavním moderátorem relace a následně „monologické“ 

vstupy před velkou studiovou plazmou. Časy vstupů jsou přibližně v 6:20, 6:50, 6:58, 7:20, 

7:25, 7:55, 8:25, 8:55 a 9:20. V průběhu služby čeká meteorologa kromě samotné moderace 

kontrola příchodu aktuálních dat, finalizace rozhovoru, kontrola bodového scénáře, příprava 

grafik a jejich průběžná aktualizace. 

První vstup o počasí ve Studiu 6 probíhá dialogovou formou – prostřednictvím rozhovoru 

mezi meteorologem a hlavním moderátorem. Tato služba tak vždy obnáší přípravu 

rozhovoru den předem, a to včetně přípravy grafik i otázek pro moderátora. Rozhovor 
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o stopáži cca 10 minut pokrývá informace o stavu počasí stávajícího dne, jeho vývoj 

v následujících dnech a případně vybrané téma o počasí, které je pro daný den aktuální. 

Následují klasické vstupy před plazmou o stopáži přibližně 1:00 až 1:30 minuty 

(ve čtvrtek a pátek je stopáž 2 minuty), které obsahují grafiky zahrnující informace 

na mapách, případné výstrahy, počasí ve městech, data z modelu Aladin a programu 

Meteosat, bio předpověď. Poslední vstup má delší stopáž o 4 minutách, obsahuje navíc 

několik dalších grafik s vývojem počasí na následující 3 a 7 dní, se stavem počasí v Evropě, 

případně během jarních a letních měsíců pylové zpravodajství. Služba zahrnuje přípravu 

informací pro grafiky Počasí ve světě a Počasí v evropských metropolích. 

Denní služba probíhá od 9:00 do 17:00 hodin každý den v týdnu a zahrnuje v sobě 

moderaci v dopoledním a odpoledním vysílání relace Studio ČT24 a Zpráv ve 12 a 16, opět 

ji slouží zmínění externí meteorologové. Celkem meteorolog vstupuje do vysílání během 

směny sedmkrát, jedná se o předpovědi před klíčovaným plátnem. První dva vstupy mají 

stopáž 3 až 5 minut, následující vstupy do 10 minut a jsou vysílané v časech 10:25, 11:25, 

12:15, 12:55, 13:55, 14:55 a 16:15. Meteorolog má během služby opět na starost aktualizaci 

grafik s předpovědí pro jednotlivé vstupy, zároveň připravuje bodový scénář pro moderátory 

pořadů Zprávičky na ČT:D a Zprávy v českém znakovém jazyce na ČT2, a připravuje 

informace pro grafiky Sněhové zpravodajství a Letoviska. 

Večerní služba připadá každý den na 12:00 až 20:00 hodinu a moderují ji meteorologové 

na seniorních pozicích: Pavel Karas, Taťána Míková, Alena Zárybnická a Michal Žák. 

Směna se týká přípravy hlavních pořadů Předpověď počasí v 17:55 a Události za okamžik 

a počasí v 18:55, zejména aktualizace grafik (metropole, počasí ve světě) a přípravy 

vstupního textu do Událostí.  V dopoledních hodinách služba zároveň zahrnuje správu 

facebookových stránek – na FB profil Počasí ČT přidává meteorolog grafiku s výhledem 

na 7 dní a článek z webu ČT24, dále upravuje text na HbbTV. V rámci směny se zároveň 

předtáčí vstupy s předpovědí vysílané po 20. hodině. 

Každý čtvrtek navíc vystupují meteorologové na seniorních pozicích v rámci Událostí 

na určité téma související s počasím, zaměření v tomto případě záleží na domluvě 

moderujícího meteorologa s editorem relace. Každý pátek má jeden ze seniorních 

moderátorů speciální službu z exteriéru, odkud má v průběhu dne přibližně čtyři vstupy 

na aktuální téma, jako sucho, bouřky, povodně, mrazy, lyžařská sezóna, koupání, 
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a rozhovory s hostem na dané téma svázané s počasím. Živé vstupy bývají také součástí 

speciálního vysílání. 

Ve vybrané dny (přibližně 4 služby za měsíc) se jeden ze seniorních moderátorů věnuje 

psaní odborných článků na témata týkající se počasí a klimatu pro web ČT24. Jednou týdně 

redaktoři navíc připravují online vysílání o počasí pro Facebook ČT24 (viz kapitola 

Předpověď počasí pro sociální sítě a HbbTV). 

Příprava meteorologa na moderaci se odvíjí vždy z typu služby, která na něj daný den 

připadá. Každý redaktor si pak během ní připravuje materiály do vysílání, od analýz 

přes dramaturgii po grafické podklady. Příprava na vysílání začíná rešerší aktuálního stavu 

počasí a různých typů předpovědí, prozkoumáním numerických modelů, snímků z družic 

a radarů, výjimečných a mimořádných situací z domova i ze světa. Na základě toho pak 

meteorologové připravují témata k vysílání, získané informace následně zadávají částečně 

do redakčního systému, částečně do vlastní grafiky. Meteorologové z pražské redakce navíc 

s krajskými redaktory připravují témata pro natáčení v regionech, připravují, případně 

zadávají a kontrolují speciální grafiku. 

Příprava na jeden vstup, pořad či vysílací den je podle meteorologů ČT individuální 

a odvíjí se především od typu služby. Večerní služba například vyžaduje celodenní přípravu 

(cca 12 hodin), především proto, že večerní relace vyžadují „nadstavbu“ nad klasickou 

grafikou. Redaktoři tak během dne navíc sbírají zajímavé tematické videoklipy a další 

materiály z regionů i ze světa. Součástí relací jsou také fotografie a videa od diváků 

nebo iReportérů. Oproti tomu se příprava na ranní a denní službu pohybuje přibližně mezi 2–

3 hodinami. 

Vstupy z terénu pak vyžadují větší přípravu předem, meteorolog nemá na rozdíl od služeb 

v redakci k dispozici systémy s nejaktuálnějšími informacemi o změnách počasí. Náročnost 

přípravy se podle Míkové ale vyplatí, pro diváky je to oproti vysílání s běžnou grafikou 

mnohem přitažlivější forma předpovědi. 

„Vstup z venku je reportérská práce ve speciálních podmínkách. A vyžaduje i klasickou 

přípravu po stránce meteorologické. Vstupy připravujeme i po stránce editorské – nabízíme 

téma, které kompletně připravíme. V rámci vstupu vysíláme i námi zadané grafické 

podklady. Zkušenosti, které jsem získala při jiných typech pořadů v ČT, se samozřejmě hodí 

– vizuální podoba vstupu, která je společnou prací kameramana a moderátora, je základem 
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pro to, abychom diváka zaujali,“ popisuje službu v terénu Alena Zárybnická. 

V případě potřeby konzultují redaktoři přípravu pořadů i mezi sebou, resp. s meteorology 

na seniorních pozicích, kteří daný pořad nemoderují. Ve dnech, kdy meteorologové 

nemoderují, připravují rešerše či sledují aktuální výsledky vědeckých výzkumů. 

Práce meteorologa se podle pracovníků ČT za poslední roky výrazně posunula. 

Se zahájením ČT24 narostl skokově počet vstupů za den, z původních šesti ranních vstupů 

do Studia 6, poledních zpráv a dvou večerních relací se předpověď vysílá dvakrát za hodinu 

– jedna předpověď grafická a jedna moderovaná. Přibyly nové zdroje informací, nové 

meteorologické modely. Výrazně se proměnil formát Událostí a s ním také obsah relace 

o počasí. Redaktoři daleko více pracují s online platformami, přibyly moderované relace, 

vstupy formou rozhovoru a speciální vstupy v souvislosti s většími dopady změny klimatu 

na konkrétní průběh počasí. „Změnila se poněkud rychlost relací s důrazem na větší 

dynamičnost, vzrostly nároky na flexibilitu. Rovněž ukazujeme mnohem častěji výstupy 

numerických modelů, což umožnilo jejich výrazné zlepšení,“ popisuje změny týkající se 

profese televizního meteorologa Michal Žák. 

3.1.2. Technologické zajištění televizní předpovědi 

Grafické materiály jako mapy, obrázky, tabulky a výstrahy promítané na plazmách, 

klíčovaném plátně či využité v samostatné grafické předpovědi vytvářejí během služby 

povětšinou sami meteorologové v grafickém programu pro předpověď počasí 

WeatherPresenter od meteorologické organizace Meteogroup. Pouze pro relaci 

před Událostmi a speciální vstupy připravuje materiál grafické oddělení ČT, i v těchto 

případech ale obsah vždy vytváří a ke zpracování zadává meteorolog. 

Grafický systém je pro tvorbu a vysílání předpovědi stěžejní technologií. Zároveň 

meteorologové využívají pro velkou část předpovědí tzv. klíčování greenbox, pro večerní 

relace pak virtuální studio, v ranním vysílání zase velkou plazmu ve Studiu 6 (viz příloha 

č. 1). 

Právě přechod od malovaných obrázků, které podle zadání meteorologů kreslili grafici, 

na grafické systémy specializované pro televizní vysílání počasí byl v roce 2000 pro redakci 

počasí ČT zásadní krok vpřed. Tyto programy – nejprve Metacast Ultra, Borealis a dnes již 

zmíněný WeatherPresenter – jsou uzpůsobené tak, aby přijímaly informace přicházející 

z Českého hydrometeorologického ústavu a následně je zpracovaly do připravených šablon 
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pro jednotlivé grafické podklady. Tento technologický posun navíc umožnil zobrazovat 

velké množství různých polí, které meteorologové dříve neměli k dispozici. 

3.1.3. Instituce podílející se na televizní předpovědi, materiály k přípravě 
relací 

Redakce počasí ČT trvale spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem, 

ze kterého čerpá většinu dat a grafických podkladů využitých ve vysílání. Na základě 

smlouvy dostává redakce počasí data (např. meteorologické modely, družicové snímky) 

pravidelně každý den. Redaktoři počasí pak s ČHMÚ mohou telefonicky konzultovat, jaké 

materiály je vhodné využít a jakým způsobem je lze v grafickém systému zobrazit. 

Meteorologové dále spolupracují se Slunečním oddělením Astronomického ústavu 

Akademie věd ČR a Geofyzikálním ústavem AV ČR, z nichž získávají informace o solární 

a geomagnetické aktivitě, s Matematicko-fyzikální fakultou UK, ve vegetační sezóně 

s Pylovou informační službou. 

Redaktoři k přípravě relací dále využívají informace ze zpravodajských agentur, webu 

Světové meteorologické organizace a serverů dalších meteorologických služeb, 

akademických a výzkumných institucí i jejich sociálních sítí. Pro večerní vysílání čerpají 

videozáznamy a fotografie zaslané od diváků a iReportérů. 

3.1.4. Druhy současných pořadů o počasí, forma jednotlivých relací 

Podle analýzy vysílání ČT24 je v nejrůznějších formách v průběhu celodenního 

programového pásma předpověď vysílaná přibližně 1 hodinu 49 minut – čas věnovaný 

předpovědi byl měřen v pátek 24. ledna 2020.3 Do tohoto času jsou započítány veškeré 

formy předpovědi, od živých relací, ve kterých je přítomný meteorolog v roli moderátora, 

přes předpověď sestavenou pouze z grafických snímků bez výkladu meteorologa, grafiku 

doprovázející jiný typ zpravodajství – nejčastěji ve formě lišt a stručných čtvercových grafik, 

živé vstupy a speciální reportáže věnované předpovědi počasí, případně rozboru vybraného 

meteorologického jevu. V následující části budou podrobně zanalyzovány relace ČT24, 

ve kterých se předpověď počasí objevuje v různých podobách. Praktická část této diplomové 

práce se zaměřuje především na vysílací schéma běžného dne. Na mimořádná vysílání 

a vstupy a víkendové vysílací schéma se zaměří minimálně. 

 

3
 Analýza vychází ze záznamů pořadů dostupných na webu České televize. 
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Největší prostor dostávají ve vysílání ČT24 takzvané přidružené předpovědi. Jde o typ 

předpovědi, který není samostatným pořadem, ale vstupem, který je zahrnut ve vysílání 

jiného pořadu. Většinou jde o několikaminutový vstup, který buď moderuje meteorolog, 

který zprostředkovává výklad předpovědi v různých záběrech a s pomocí různých 

technologií, nebo je tvořen pouze grafickými snímky bez výkladu odborníka. Tyto vstupy 

bývají během pořadů různě kombinovány, a to jak typy jednotlivých vstupů, tak jejich počet 

během jednoho pořadu. Vysílány jsou v pořadech Studio 6, v prodlouženém Studio 6 

na ČT24, Studio ČT24, Zprávy ve 12, Zprávy v 16, Události v regionech, 90’ ČT24 a Zprávy 

na ČT24 ve 23 hodin. 

Dále jsou na ČT24 vysílané samostatné pořady připravované výhradně jako předpovědi. 

Relace jsou delší než přidružené předpovědi, jsou vždy moderovány meteorologem, který 

v rámci pořadu pracuje s grafikou vysílanou na plazmě či klíčovaném plátně. Těchto pořadů 

je relativně méně než přidružených předpovědí, jsou však zpracovány podrobněji a nabízí 

divákovi nejen delší výklad, ale také větší množství grafik a fotografií. Jde o pořady 

Předpověď počasí a Události za okamžik a počasí. Samostatným pořadem je i minutové 

grafické počasí mezi Událostmi a BBV, které slouží jako technologická přestávka 

mezi pořady na ČT24, a podle sezóny se zařazuje Sněhové zpravodajství, Počasí 

v letoviscích, Počasí v evropských metropolích nebo Počasí v regionech. 

Počasí a meteorologickým jevům se dále věnují specializované reportáže a živé vstupy, 

které reagují na aktuální problémy odvíjející se od ročního období a s ním souvisejícím 

stavem počasí a dále na celosvětové problémy jako je globální oteplování, sucho nebo 

rozsáhlé požáry. Zaměřují se tedy na problematiku aktuálního stavu klimatu a jeho změn jak 

ve světě, tak v České republice. V rámci analyzovaného vysílání ČT24 v pátek 24. ledna šlo 

například o „Přírodní katastrofy v Austrálii“ ve Studiu 6, živý vstup na téma „Mráz v Česku“ 

ve Studiu ČT24, část relace Události v regionech (Praha) na ČT1 i na ČT24 s názvem 

„Počasí“ s několika reportážemi věnujícími se meteorologickým jevům, jako vyšší teplotní 

průměr, rekordní mráz a ledovka, či Události v regionech (Brno) na ČT24 se samostatnou 

reportáží věnovanou následkům ledovky. 

Následující část práce přiblíží jednotlivé formy relací, v jakém čase jsou vysílány, v jakých 

pořadech a studiích, s pomocí jakých technologiích a roli meteorologa coby moderátora 

relace či vstupu. 
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3.1.4.1. Ranní a dopolední blok vysílání ČT24 

Pořady analyzované během ranního a dopoledního bloku jsou vysílané mezi 6:00 a 12:00 

hodinou. Všechny předpovědi jsou přidružené k jednotlivým pořadům, není zde tedy 

vysílaná samostatná relace věnovaná počasí – ty jsou charakteristické až pro podvečerní 

blok. Mezi analyzovanými pořady je Studio 6, prodloužené Studio 6 a Studio ČT24, které 

na zpravodajském kanálu v tento časový úsek běží. 

Studio 6 začíná vysílat v 5:59 na ČT1 a souběžně na ČT24 a zahrnuje v sobě celkem sedm 

vstupů, které se zabývají předpovědí počasí. V rámci analyzovaného dne 24. ledna moderuje 

klasické relace o počasí v průběhu celého dne meteorolog Pavel Borovička z Českého 

hydrometeorologického ústavu. První vstup o počasí s názvem „Jaké bude počasí“ začíná 

v 6 hodin 18 minut. Jde o pravidelnou předpověď, která je součástí ranního zpravodajského 

servisu. 

Předpověď je připravena formou rozhovoru mezi moderátorem Pavlem Navrátilem 

a meteorologem Borovičkou (viz příloha č. 2), kdy prostřednictvím otázek a odpovědí 

představují divákovi nejen vývoj počasí během dne, ale i vybraný běžný meteorologický jev, 

který se objevuje během daného dne, jako například inverze. Meteorolog v této pozici 

vykládá spatra bez doprovodu jakékoliv grafické prezentace a techniky, doprovází ho 

na televizní obrazovce v pozadí pouze grafická mapa České republiky s teplotami na daný 

den, která na určitý čas přebírá celou obrazovku – grafiku v tento moment doprovází 

synchronní výklad meteorologa. Následně se na obrazovku opět vrací záběr na meteorologa 

i plazmu. 

Při třetí otázce moderátora se meteorolog přemisťuje a přechází k velké plazmě, která 

přepažuje jednu stranu celého studia. Forma relace se v této chvíli mění z dialogové 

na klasický monologický výklad meteorologa, který komentuje doprovodnou grafiku na 

mapě (viz příloha č. 3). Posléze od plazmy opět vede rozhovor s moderátorem a jejich dialog 

doplňuje grafika s teplotami v českých městech, intenzitou slunečního jasu či množstvím 

srážek. Meteorolog se po chvíli přemístí zpět k moderátorovi. Vedle výkladu s předpovědí 

na následující dny rozebírá dvojice předpověď počasí v evropských městech, což doprovází 

grafika s názvem „Počasí v metropolích“, nebo také bouři Gloria, která v daném období 

ochromila jihozápad Evropy, a rozsáhlé požáry v Austrálii. 
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Relace probíhá v prostorách Studia 6, oproti klasickým monologickým předpovědím 

před plazmou nebo klíčovaným plátnem jde o relativně interaktivní vstup, který probíhá 

v několika částech studia. Úvod předpovědi doprovází znělka „Počasí“, která stejným 

způsobem uvádí ve všech pořadech každý vstup týkající se počasí. Relace je poskládaná 

ze záběrů celek a polocelek v závislosti na částích relace – při dialogické části je v záběru 

zakomponovaný moderátor i meteorolog, při monologickém výkladu je v záběru 

zdůrazňován meteorolog vedle plazmy s grafikou (horní polovina těla a mapa ČR). 

Meteorolog pracuje s mapou, ale výklad nesměřuje do kamery, ale na moderátora sedícího 

v jiné části studia. Grafika na plazmě se mění podle obsahu výkladu meteorologa, kromě 

mapy České republiky s různými typy údajů od vývoje teplot, oblačnosti, množství srážek, 

výšky tlaku a dalších jsou využity zároveň vlastní záběry povodní, požárů a zasahujících 

záchranářů z jihozápadu Evropy a Austrálie. 

V 7:00 začíná druhý vstup o počasí. Jde již o klasický monologický vstup, ve kterém 

v záběru dominuje plazma s grafikou a meteorolog stojící vedle ní. V tradiční předpovědi 

meteorolog zprostředkovává výklad, který ilustruje na plazmě s družicovým snímkem mapy 

České republiky s vývojem oblačnosti a teplot na území ČR. Pavel Borovička je zabírán 

v polocelku a mluví přímo do kamery. Tento typ předpovědi je v rámci celodenního vysílání 

nejběžnější, časové rozmezí vstupu se pohybuje okolo 1 minuty, ve většině případů navazuje 

na běžné zpravodajství o dopravě, sportu nebo následuje po zprávách z domova či zahraničí 

a zakončuje většinu relací, zejména Studio 24. 

Třetí vstup o počasí je unikátní v tom, že se nejedná o předpověď, ale o analýzu stavu 

počasí v Austrálii. V 7:40 do vysílání vstupuje v části s názvem „Přírodní katastrofy 

v Austrálii“ Vladimír Piskala z vědecké redakce ČT a s moderátorem hovoří o písečné bouři, 

suchu a rozsáhlých požárech, které v poslední době zasáhly zdejší území. Meteorolog 

s moderátorem vystupují před velkou studiovou plazmou, před kterou diskutují o jevech 

a výklad ilustrují fotografiemi a amatérskými videi ze zasažených lokalit. Scéna je zabírána 

prostřednictvím celku, při samostatném výkladu meteorologa je záběr polocelku. 

Stručná a velmi jednoduše připravená grafika s předpovědí počasí představuje čtvrtý 

vstup o počasí. V 7:48 začíná přehled zpráv „Ranní hashtag“, čtené zprávy, u kterých okraje 

záběrů lemují grafické symboly s aktuálním stavem počasí v českých městech (teplota 

a oblačnost). Následuje pátý, šestý a sedmý vstup o počasí, které jsou vysílané 

v půlhodinových intervalech – v 8:00, 8:32 a 9:00. Ve všech třech případech jde o vstup 
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s klasickou monologickou předpovědí počasí, která představovala již zmíněný druhý vstup 

v rámci Studia 6. Meteorolog je vedle plazmy zabírán v polocelku a s pomocí družicového 

snímku mapy ČR informuje o vývoji oblačnosti a teplot stávajícího dne. 

Prodloužené Studio 6 vysílá od 9 hodin pouze na kanálu ČT24. Během pořadu se 

ve vysílání v 9:25 objevuje jediný vstup o počasí – klasický monologický, zato však delší 

vstup, ve kterém meteorolog Pavel Borovička zprostředkovává krátkodobou předpověď 

na daný den. Vstup je tradičně uveden znělkou, meteorolog zabírán v polocelku před velkou 

plazmou a mluví přímo do kamery. Vedle běžné grafiky ilustrující vývoj počasí na území 

ČR se na plazmě nejprve objevují fotografie z různých lokalit, které ukazují stav inverze 

a množství mlhy. Objevuje se zde nová grafika tvořená z osmi čtverců, ve kterých jsou 

obsáhlé nejrůznější informace, od biozátěže po sluneční aktivitu, rozptylové podmínky, 

geomagnetické pole, čas východu a západu slunce a sílu větru a tlakovou tendenci. Další 

grafiky na plazmě obsahují stručnou dlouhodobější předpověď na víkend a na celý příští 

týden (srážky a teplota), následuje grafika celé Evropy s předpokládaným vývojem pohybu 

oblačnosti a teplé a studené fronty. Celý vstup je připraven podrobněji než předchozí 

klasické vstupy ve Studiu 6, které běží na ČT1 i ČT24. 

Studio ČT24 je na kanálu ČT24 vysíláno v dopoledním i odpoledním bloku 

programového pásma. V rámci dopoledního bloku je pořad poprvé vysílán v 10:18 

a poskytuje informace z domácího i zahraničního dění, sportu, kultury dopravy i počasí. Po 

celou dobu vysílání zpravodajských reportáží je na dolní straně obrazovky lišta, ve které 

v pravidelném intervalu obíhají nejdůležitější informace ze všech typů zpravodajství. 

Součástí toho karuselového zpravodajství je také velmi stručná předpověď počasí na daný 

den, která poskytuje informace týkající se množství oblačnosti, mlhy, deště, sněžení, denních 

teplot či větru. Délka této miniaturní předpovědi v liště je 30 sekund. 

Během pořadu je vysílaná první repríza vstupu o počasí, a to „Přírodní katastrofy 

v Austrálii“, které v prvním Studiu 6 uváděl Vladimír Piskala z vědecké redakce. V 11:27 

následuje první vstup o počasí, který přináší novou formu předpovědi počasí 

před klíčovaným plátnem. Vstup je velmi podobný klasickým monologickým záběrům 

ze Studia 6. I zde monologická forma výkladu meteorologa přetrvává, dochází však 

k přesunu do jiného studia, kde namísto plazmy figuruje klíčované plátno (viz příloha č. 4).  

Pavel Borovička je zobrazen v polocelku a mluví opět přímo do kamery jako u předešlých 

vstupů. Obsahově jde o stejně pojatou předpověď, změnila se zde pouze zabíraná poloha 
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meteorologa ve studiu a celkové vnímání prostoru z pohledu diváka. Studio již není vidět, 

divák vnímá pouze klíčované plátno, na kterém meteorolog pouští grafiku a fotografie. Jako 

v předešlých vstupech jsou zde využity fotografie z různých lokalit, stejná grafika 

s družicovými snímky mapy ČR, čtvercová grafika a další. 

Druhý vstup o počasí v rámci pořadu začíná v 11:57 – jde o záznam graficky zpracované 

předpovědi bez výkladu meteorologa, doplněný pouze hudbou. V tomto vstupu je využita 

veškerá grafika, která byla využita již během předešlého vstupu – čtvercová grafika, mapa 

ČR s teplotami a oblačností, stručná předpověď na následující dny, mapa Evropy a vývoj 

oblačnosti a teplé a studené fronty. Navíc je zde využitá nová grafika s mapou Evropy 

s teplotami v metropolích a nová mapa ČR s vývojem oblačnosti (model Aladin) v několika 

následujících dnech. Rozdíl spočívá v absenci výkladu meteorologa. 

Tyto dva typy vstupů o počasí, tedy předpověď počasí před klíčovaným plátnem a záznam 

graficky zpracované předpovědi bez výkladu meteorologa, jsou nadále využívány během 

celého odpoledního bloku, vždy ve Studiu ČT24, a to běžně jednou nebo dvakrát během 

vysílání pořadu (uprostřed pořadu nebo na jeho konci). 

Během ranního a dopoledního bloku ve vysílání ČT24 figurují čtyři polohy přidružené 

předpovědi. Využita je zde dialogová forma ve Studiu 6, při které meteorolog 

prostřednictvím rozhovoru interaguje s moderátorem, následně klasická monologová 

předpověď, při které meteorolog mezi zprávami Studia 6 vstupuje s výkladem, divák zde 

přitom vnímá velkou plazmu i prostor studia. Dále je zde klasická monologová předpověď 

meteorologa ve Studiu ČT24 před klíčovaným plátnem, při které divák ztrácí představu 

o prostoru studia, a nakonec grafická předpověď bez přítomnosti meteorologa a jeho 

výkladu. 

3.1.4.2. Odpolední blok vysílání ČT24 

Vysílání odpoledního bloku obsahuje v rámci šesti zpravodajských pořadů devět vstupů, 

které se týkají předpovědi počasí. V této části dne se vstupy objevují pouze v pořadu Studio 

ČT24, které se vysílá v půlhodinových intervalech, od 12:30 do 16:00 hodin. Oproti 

předchozímu bloku se zde poprvé objevuje živý vstup s meteorologem, vysílaný z jedné 

externí lokality a vedle běžného výkladu doplněný grafikou – v tomto období s údaji se 

sněhovým zpravodajstvím. Dále se zde objevují vstupy zmíněné již v předchozích 

kapitolách diplomové práce: vstup před klíčovaným plátnem a prezentace s grafikou 
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bez výkladu meteorologa. Celkem je předpovědi počasí v rámci všech pořadů odpoledního 

vysílacího bloku věnováno 29 minut 15 sekund. 

V rámci Studia ČT24 ve vysílání odpoledního bloku je první, čtvrtý, šestý a osmý vstup 

s předpovědí vysílán formou živého vstupu (viz příloha č. 6).  Meteorolog ČT Michal Žák 

zde v čase od 12:33, 13:33, 14:39 a 15:36 vystupuje v živém vysílání na téma „Mráz 

v Česku“. Vstupy se liší ve své délce, první z nich je nejdelší, trvá 6 minut a 45 sekund, další 

dva mají k 3 minutám (přesně 3 minuty a 2 minuty 45 sekund) a poslední z nich je opět delší 

s délkou 5 minut 45 sekund.  Obsahy vstupů kromě předpovědi také reflektují dění 

ve zprávách z domova, zde například reagují na vyhlášení lavinového nebezpečí druhého 

stupně – proto meteorolog vstupuje do vysílání z několika lokalit v Jizerských horách. 

Během prvního živého vstupu, který probíhá ze sjezdovky v lyžařském areálu na Ještědu, 

nejprve meteorolog hovoří o teplotách, oblačnosti, srážkách, na obrazovce ho přitom 

doplňuje grafika s údaji o množství sněhu v Jizerských horách a dalšími informacemi 

o teplotách na další dny. Po předpovědi následuje rozhovor s hostem, náčelníkem horské 

služby, se kterým meteorolog probírá aktuální situaci v lokalitě a související vyhlášení 

lavinového nebezpečí. Kromě samotné předpovědi je rozhovor zaměřen také na specifika 

práce horského záchranáře, na hodnocení letošní zimní sezóny a jednotlivé zásahy zdejších 

záchranářů, incidenty z minulých let a na bezpečnostní opatření, kterými se lidé na horách 

mají řídit.  Kamera ve všech živých vstupech zabírá meteorologa po většinu doby 

z polodetailu, v případě prvního vstupu na svahu sjezdovky a při rozhovoru se střídá záběr 

mezi meteorologem a hostem.  

Při druhém živém vstupu se mění lokalita natáčení – ze spodní stanice Ještědu se natáčení 

přesouvá na vrchol k vysílači. Obsahově jsou zde opět sděleny obdobné informace týkající 

se předpovědi. Ozvláštňujícím prvkem je přidaný panoramatický pohyb kamerou, který 

zabírá okolí vysílače, a švenk na vysílač. Opět přibývá nová grafika – lišta s předpovědí 

teploty na několik následujících dnů a celá nová rubrika v rámci vstupu s názvem „Sněhové 

zpravodajství“. Jde o propracovanější a podrobnější grafiku s informacemi o horských 

střediscích, pojízdnosti místních vleků a množství sněhu, která je posléze doplněna několika 

záběry lyžařů na zdejších sjezdovkách. Veškerou grafiku i další záběry doprovází neustálý 

výklad meteorologa v pozadí. 
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Třetí živý vstup má nejkratší rozsah. Opět probíhá z vrcholu Ještědu, meteorolog hovoří 

o aktuálním stavu lokality (množství sněhu), následuje opět grafika se sněhovým 

zpravodajstvím a lišta s předpovědí teploty na několik následujících dnů. Čtvrtý živý vstup 

oproti předchozím živým vstupům zahrnuje také grafiku s údaji o největších mrazech 

v prosinci a lednu (tabulka s kalendářními daty, teplotami a lokalitami) a meteorolog se 

namísto předpovědi věnuje primárně statistice o největších mrazech, srážkách a inverzi. 

V rámci vstupu navíc meteorolog uvádí předtočenou reportáž redaktorky ČT, která 

prostřednictvím rozhovoru s tzv. lovcem mrazů analyzuje průběh letošní zimy a výskyt 

mrazů v lokalitě Jizerských hor. 

Druhý vstup o počasí během zpráv začíná v 12:56, a to ve formě běžného vstupu 

meteorologa před klíčovaným plátnem, který trvá celkem 3 minuty 45 sekund. Na obrazovku 

se vrací opět Pavel Borovička, který po úvodní znělce zahajuje výklad o vývoji počasí 

na aktuální den, doprovází ho opět fotografie a grafika. Vedle mapy ČR s předpovědí na 

následující dny a čtvercové grafiky je ve vstupu přidaná nová grafika s výstrahou ČHMÚ 

o regionech ohrožených ledovkou. Kromě nové grafiky je však podoba vstupu téměř 

identická se vstupy před klíčovaným plátnem jako v ranním a dopoledním bloku vysílání. 

Zbytek odpoledního vysílacího bloku ČT24 se následné vstupy o počasí vysílaly 

v prostorách studia ve formě výkladu meteorologa před klíčovaným plátnem nebo formou 

grafického vstupu bez meteorologa. Vstup před klíčovaným plátnem začal v 13:56 

a meteorolog Borovička po dobu 3 minut 15 sekund informoval o stavu a vývoji počasí, 

doprovázen fotografiemi z různých míst ČR a klasickou grafikou (mapa ČR s předpovědí 

na následující dny, čtvercová grafika s informacemi s bio předpovědí, výškou tlaku, časem 

východu a západu slunce a výstrahou ČHMÚ o výskytu ledovky). 

Vstupy s grafikou mají délku v rozmezí od jedné do tří minut (první 45 sekund, druhý 

1 minutu, třetí 2 minuty 15 sekund) a jsou vysílané vždy na konci pořadu Studio ČT24 

v časech 13:28, 15:29 a 15:56. Zahrnují klasické graficky zpracované údaje včetně mapy ČR 

s teplotami a oblačností na aktuální den a se stručnou předpovědí na následující dny, dále 

mapu ČR s vývojem oblačnosti v několika následujících dnech zpracovanou v modelu 

Aladin, výstrahu ČHMÚ o výskytu ledovky, čtvercovou grafiku, mapu Evropy s vývojem 

oblačnosti, teplé a studené fronty a teplotami ve vybraných metropolích. 
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3.1.4.3. Podvečerní blok vysílání ČT24 

Kanál ČT24 vysílá podvečerní programové pásmo v čase 16 až 20 hodin. Vstupy 

s předpovědí počasí zde v porovnání s ostatními vysílacími bloky dostávají nejvíce prostoru. 

Přidružené vstupy o počasí běží v pořadech Zprávy v 16 a Studio ČT24 v klasické podobě 

výkladu meteorologa před klíčovaným plátnem nebo formou grafiky bez výkladu 

meteorologa. Kromě předpovědi se zde v pořadu Události v regionech (Praha) v rámci 

regionálních zpráv objevuje část relace s názvem „Počasí“, která se nezaměřuje přímo 

na předpověď, ale na informování a případně i analýzu výskytu určitého meteorologického 

jevu, který je nějakým způsobem zásadní pro dané roční období. Poprvé za celý den jsou zde 

vysílané již samostatné relace zaměřené právě na předpověď, a to Předpověď počasí, 

Události za okamžik a počasí a Sněhové zpravodajství.  Předpovědi počasí je v rámci všech 

pořadů podvečerního vysílacího bloku věnováno přibližně 19 minut 20 vteřin. 

V relaci Zprávy v 16 se na ČT24 tentokrát objevuje pouze jeden vstup meteorologa před 

klíčovaným plátnem v tomto bloku a jeho podoba je téměř identická jako u stejné formy 

vstupů v předchozích vysílacích blocích. V 16:21 Pavel Borovička začíná s výkladem 

o předpovědi, komentářem o aktuálním stavu počasí, v tomto případě jde o inverzi, na plátně 

ho doprovází běžná grafika s teplotami, výškou tlaku a srážkovými úhrny v různých městech 

a fotografiemi z lokalit. Délka relace je 2 minuty a 5 vteřin. 

Ve Studiu ČT24 jsou v 16:57 a 17:26 vysílané vstupy s grafikou bez přítomnosti 

meteorologa. První relace má 1 minuta 30 vteřin, druhá 2 minuty 30 sekund – krátké vstupy 

přináší informace jako mnoho předchozích vstupů stejného druhu a zakončují vysílání 

daného zpravodajského pořadu. Nově je zde na již zmíněnou běžnou grafiku napojená nová 

grafika s názvem „Počasí v metropolích“, která obsahuje kostky s jednotlivými údaji 

pro evropská města – základní údaje o teplotě, množství oblačnosti a intenzitě větru. 

V pořadu Události v regionech (Praha), který v 18 hodin běží současně na ČT1 

i na ČT24, je vložená část relace s názvem „Počasí“ o délce 2 minuty 20 vteřin. Jde o několik 

reportáží, které zpracovávají témata spojená s několika meteorologickými jevy – v tomto 

pořadu se carty věnují vyššímu teplotnímu průměru, rekordním mrazům a ledovce. Tato část 

Událostí se sice nezabývá přímo předpovědí počasí jako takovou, ale jako rovnocenná část 

relace o počasí je uvedena i ukončena znělkou s názvem „Počasí“. Oproti jiným vstupům 

souvisejícím s počasím a předpovědí jsou však tyto carty uvedeny vždy moderátorem 



45 
 

zpravodajského pořadu namísto profesionálního meteorologa, a to ať jde o čtené zprávy nebo 

reportáže, které také netypicky zpracovává běžný redaktor ČT. 

První samostatný pořad věnovaný předpovědi počasí v rámci vysílání kanálu ČT24 je 

poprvé vysílán v 17:55 hodin s názvem Předpověď počasí. Celou, téměř pětiminutovou 

relaci moderuje jedna z hlavních redaktorek meteorologické redakce Alena Zárybnická. 

Nejzásadnější rozdíl oproti předešlým vstupům a relacím spočívá právě ve změně 

moderátora a vyčlenění pořadu jako samostatné relace. Formální podoba však 

zůstává poměrně nezměněná v porovnání s předchozími přidruženými vstupy 

před klíčovaným plátnem. 

Kamera zabírá meteoroložku v polocelku před klíčovaným plátnem, pořad je zahájen 

i ukončen klasickou znělkou. Výklad meteoroložky doplňuje grafika, kterou bylo možné 

vidět již ve vstupech během dřívějších vysílacích bloků. V rámci relace byl využit družicový 

snímek mapy ČR i model mapy ČR s vývojem oblačnosti z modelu Aladin, fotografie 

z lokalit, čtvercová grafika s nejrůznějšími informacemi (bio předpověď atd.), sloupcová 

grafika s teplotami a oblačností na následující dny, mapa Evropy s vývojem teplých 

a studených front, oblačností, údaji o tlakovém poli a teplotami v evropských metropolích. 

Hlavní relace s předpovědí počasí Události za okamžik a počasí se vysílá v 18:55 na ČT1 

i ČT24. Jako jediná relace o počasí se přemisťuje do virtuálního studia ČT. Změna prostředí, 

délka relace, využití velkého počtu propracovaných grafik, fotografií a dalších materiálů 

zdůrazňuje to, že jde o primární relaci s počasím z celého dne, která divákovi nabízí 

nejobšírnější množství informací o předpovědi a meteorologických jevech (viz příloha č. 5).  

Pořad trvá 5 minut 7 vteřin a začíná úvodním vstupem moderátora hlavní zpravodajské 

relace Události, který představí témata, kterým se budou věnovat večerní zprávy, a následně 

uvede meteoroložku, v tento den jde opět o Alenu Zárybnickou, která přebírá slovo, 

odpovídá na moderátorovu první otázku a začíná s předpovědí počasí. Mění se i poloha 

kamery v porovnání s předchozími vstupy o počasí. Kamera v polodetailu zabírá nejprve 

moderátora v prostorách virtuálního studia, pak přechází záběr do celku a snímá celé studio 

s moderátorem i meteoroložkou a při začátku samotné předpovědi přechází opět 

do polodetailu, při kterém se soustředí na postavu meteorologa, který se podle potřeby 

pohybuje ve studiu a interaguje s graficky zpracovanými informacemi. 
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Relace je uvedena znělkou hlavní předpovědi – lehce odlišnou od znělky, která uváděla 

počasí v průběhu celého dne. Jsou zde využity opět fotografie aktuálního počasí v různých 

lokalitách, prostřednictvím kterých představuje meteoroložka situaci na vybraných místech 

(cca pět lokalit po ČR). Grafika zahrnuje několik verzí mapy ČR s předpovědí 

s víkendovými teplotními minimy, s délkou slunečního svitu, snímek z družice s vývojem 

oblačnosti včetně mapy v modelu Aladin, další grafika s vývojem proudění vzduchu, graf 

s vývojem teplot v nížinách a na horách, grafika s mapou Evropy a předpokládanými 

teplotami, s předpokládaným množstvím čerstvého sněhu. Dále zde meteoroložka pracuje 

se čtvercovou grafikou s různými údaji (jako bio předpověď) i se sloupcovou grafikou 

s výhledovou předpovědí na následující dny. Zároveň jsou zde nově využity také záběry 

iReportéra. Znatelný rozdíl je ve využití spousty fotografií z vybraných míst po České 

republice, které meteoroložka doprovází výkladem. Ta zde má navíc více prostoru k pohybu 

v prostorách studia.  

Posledním samostatným pořadem v podvečerním vysílacím bloku je Sněhové 

zpravodajství, které se vysílá v 19:55 na ČT24. V jedné minutě jsou zde pouze 

prostřednictvím grafiky bez výkladu meteorologa shrnuty informace o horských areálech, 

pojízdnosti sjezdovek a množství sněhu v cm (viz příloha č. 7). Stejné údaje byly již během 

dne obsaženy v grafice užité při živých vstupech s meteorologem Michalem Žákem v rámci 

Studia ČT24. 

3.1.4.4. Večerní blok vysílání ČT24 

Večerní blok vysílání již nedává prostor předpovědi před klíčovaným plátnem, která 

dominuje ostatním vysílacím blokům, ale soustředí se na speciální vstupy věnujícím se jak 

předpovědi, tak rozboru meteorologických jevů. Během večera se na ČT24 objevují čtyři 

přidružené vstupy tvořené pouze grafikou s informacemi o předpovědi, které jsou vysílané 

v pořadech 90’ ČT24, Zprávy a Události v regionech (Ostrava) a zabírají dohromady pouze 

2 minuty 10 sekund. V relaci Předpověď počasí vysílané na ČT24 ve 23:00 se pak objevuje 

repríza předpovědi počasí, která byla téhož večera vysílaná na začátku pořadu 90’ ČT24 

a která bude popsaná níže. V rámci pořadů večerního vysílacího bloku je předpovědi počasí 

věnováno okolo 13 minut 30 sekund. 

Až na vstupy v Události v regionech (Ostrava) jsou ostatní vstupy tohoto bloku 

zpracovány graficky stejně jako v předešlých vysílacích blocích analyzovaného dne. Pouze 
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ve zmíněných Událostech v regionech jsou vysílány dva nové vstupy věnující se speciálním 

tématům, které se během dne doposud nevysílaly. V 00:35 se na obrazovku kanálu ČT24 

na krátkých 20 sekund dostane speciální grafika s názvem „Sucho“ (viz příloha č. 9). Grafika 

bez výkladu meteorologa zahrnuje část mapy ČR s Olomouckým a Moravskoslezským 

krajem, která zobrazuje stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech ze začátku ledna, 

následně intenzitu sucha v půdním profilu 0–100 cm ze stejné doby a deficit zásoby vody 

v půdním profilu 0–100 cm. Druhá nová grafika bez moderátora, která má délku pouhých 

10 sekund, se věnuje již přímo předpovědi počasí a vedle upozornění na 2. stupeň lavinového 

nebezpečí v Jeseníkách zahrnuje čtyři čtverce s teplotou ve vybraných městech (Ostrava, 

Olomouc, Třinec, Jeseník) a printscreen příspěvku z twitterového účtu pořadu Události 

v regionech (Ostrava) s upozorněním na vyhlášení lavinového nebezpečí. 

Pořad 90’ ČT24, vysílaný ve 20:05 pouze na ČT24, je dokonce uveden vstupem o počasí 

s délkou 7 minut 20 sekund. Meteoroložka Alena Zárybnická zde shrnuje výhledovou 

předpověď a posléze se věnuje odchylkám teplot od roku 1979 do 2000, které ilustruje 

na mapě Evropy – taková analýza se během dne doposud nevysílala. Meteoroložka pak 

navazuje výkladem doplněným běžnou grafikou s vývojem teplot v nížinách a na horách, 

grafikou s množstvím sněhu v Alpách a ČR, grafikou s teplotami, srážkami a tlakem 

v českých městech a další. Kromě toho se meteoroložka s pomocí několika ilustračních 

fotografií zaměřuje také na rozbor různých jevů (zde např. halový jev). 

Konkrétně při tomto vstupu dominuje výklad meteoroložky nad grafikou – té je zde 

poměrně málo. Na předpověď navazuje doplňující repríza reportáže o domácí meteostanici, 

která již běžela během denního vysílání. 

Nakonec je vstup o počasí vysílán také v Události v regionech (Brno), které na ČT24 

běží v 00:10. Jde však již o reprízu pořadu, který byl poprvé během dne odvysílán v 18 hodin 

na ČT1. V podvečerním bloku běží souběžně na prvním programu Události v regionech: 

Praha, Brno i Ostrava – na ČT24 se vysílají jen Události v regionech (Praha). Samostatný 

čtyřminutový vstup, který se věnuje následkům ledovky, je výjimečný tím, že ho ze studia 

uvádí přímo moderátorka Událostí v regionech. Ta využívá plazmu ve studiu a po uvedení 

příspěvku zavádí rozhovor s meteoroložkou Alenou Zárybnickou. V rámci čtyř otázek s ní 

moderátorka rozebere vývoj situace kolem ledovky, co se během dne v souvislosti 

s ledovkou dělo a co bude následovat. Meteoroložka má navíc prostor vysvětlit podstatu jevu 

i například to, jak nevyzpytatelný a těžko předvídatelný pro samotné meteorology je. 
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Na plazmě je snímaná meteoroložka u monitoru počítače s mapou ČR s výstrahou o ledovce 

a družicovým snímkem oblačnosti (viz příloha č. 8). Grafické doplnění je minimální, převáží 

výklad odbornice. 

3.1.4.5. Shrnutí analýzy vysílání ČT24 

Relace a vstupy s předpovědí počasí dostávají ve vysílání ČT24 poměrně hodně prostoru 

a mají jasně stanovený vysílací řád, podle kterého se řídí. Ten je ovlivněn zejména tím, kdy 

jsou pořady vysílané: zda během pracovního dne, víkendu či za mimořádných situací, jako 

jsou vichřice, záplavy, požáry apod. Grafické vstupy bez výkladu meteorologa ve většině 

případů uzavírají daný zpravodajský pořad, ve kterém jsou vysílané. Vstup meteorologa 

před klíčovaným plátnem zase většinou následuje po domácím, zahraničním a sportovním 

zpravodajství a uzavírá tak jeden blok zpravodajského pořadu. Objevuje se často v polovině 

nebo na konci daného pořadu, případně v obou případech. 

V ranním, dopoledním a odpoledním bloku vysílání dominují přidružené vstupy, a to 

především v pořadech Studio 6 a Studio ČT24. Moderují je různí pracovníci redakce počasí 

ČT, převážně ti externí. Samostatné pořady vysílané v přímém přenosu za přítomnosti 

hlavních meteorologů ČT Předpověď počasí, Události za okamžik a počasí a Sněhové 

zpravodajství jsou vysílané pouze v podvečerním bloku. Vedle klasické předpovědi počasí 

je zřejmé, že ve vysílání získávají stále více prostoru specializované reportáže, které se 

věnují namísto předpovědi analýze meteorologických jevů, a živé vstupy, ve kterých 

v přímém přenosu vystupují meteorologové z různých lokalit ČR a informují jak 

o předpovědi počasí, tak se zabývají vybranou problematikou tematicky související 

s počasím a s ním spjatými jevy, profesemi, situacemi apod. 

Z analýzy pořadů zaměřujících se na předpověď počasí vyplývá, že forma relací se 

neustále vyvíjí a snaží se i technické informace a odborné jevy divákovy přiblížit v co 

nejsrozumitelnější podobě. Kromě grafických prezentací a výkladu tak předpovědi obsahují 

více fotografií z různých lokalit a regionů, které vykládaný obsah konkretizují pro diváky 

z různých částí republiky. Dále také meteorologové do svých vstupů zařazují fotografie 

zasílané od samotných diváků, kteří se zapojují prostřednictvím platformy iReportér. Relace 

se snaží být interaktivnější, meteorologové vstupují do vysílání s předpovědí z různých studií 

ČT, od kterých se částečně odvíjí podoba dané relace či vstupu a která umožňuje snadnější 

pohyb meteorologů v těchto prostorách při výkladu předpovědi. Informace o počasí jsou 
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navíc zprostředkovávané různou formou, vedle klasického monologického výkladu 

například i prostřednictvím dialogu mezi moderátorem zpráv a meteorologem. S pomocí 

klíčovaného plátna, plazmy, počítačových monitorů, ale i virtuálního studia mohou relace 

mnohem více pracovat s grafikou, která vedle postavy meteorologa tvoří podstatnou část 

vstupů o počasí. 

3.2. Předpověď počasí na jiných kanálech ČT 

Zpravodajství je v rámci programové nabídky ČT vysílané také na dalších stanicích, které 

primárně nabízí jiný, nezpravodajský obsah. Vedle již zanalyzovaného programu ČT24 

(resp. ČT1) se předpověď objevuje na ČT2 v pořadu Dobré ráno a v relaci Zprávy v českém 

znakovém jazyce. Celkem věnuje stanice ČT2 předpovědi počasí přibližně 8 minut 40 sekund 

za den. Zjednodušenou formu předpovědi pro dětské diváky vysílá také stanice ČT:D, a to 

v rámci pořadu Zprávičky. ČT1 pak, vedle běžných relací s předpovědí, které byly již 

představeny v rámci analýzy kanálu ČT24, navíc vysílá předpověď počasí v pořadu Sama 

doma. Zmíněné pořady budou v následující části práce podrobněji popsány, konkrétně půjde 

o pořady vysílané 24. ledna – stejného dne, ze kterého vychází analýza všech ostatních 

pořadů s předpovědí počasí v předchozí části práce. Předpověď v rámci pořadu Sama doma 

je popsána na základě vysílání ze dne 23. ledna – 24. ledna nebyla vysílána. 

V pořadu Dobré ráno na ČT2 je vysíláno celkem pět vstupů s předpovědí pod klasickým 

názvem „Počasí“. Vstupy o počasí stojí v rámci pořadu samostatně, to znamená, že nejsou 

přidružené ke zpravodajství během vysílání pořadu, jako tomu je zde u sportovních zpráv, 

ale jde o jednotlivé vstupy zaměřené právě na předpověď. 

Forma pořadu se od předpovědi na ČT24 poměrně liší. Během tohoto pořadu vysílaného 

24. ledna zde vstupy s předpovědí počasí moderuje Veronika Boleslavová, která není 

členkou týmu redakce počasí ČT, pořad je navíc vysílán ve studiových prostorách tohoto 

specifického pořadu. Data pro předpověď přebírají moderátoři od regionálních poboček 

ČHMÚ – na rozdíl od předpovědi počasí zpravodajských stanic (ČT1 a ČT24) zde tedy není 

moderátor odborníkem, který by si předpověď sestavoval sám. Od běžné předpovědi 

na ČT24 se zde liší také grafika, která vychází z formátu pořadu – jde především o ladění 

grafických obrazů do oranžové a modré barvy, ve kterých je připravovaná také grafika 

ostatních částí pořadu (viz příloha č. 10). Obsah předpovědi, jak výklad, tak i grafické 
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zpracování, však téměř dubluje relace o počasí na ČT24 i ČT1 – zásadní rozdíl je tedy 

především grafické stylizaci pořadu a roli a odbornosti moderátora. 

První vstup o počasí v pořadu Dobré ráno se na obrazovce objevuje v 6:01 hodin a trvá 

1 minutu 34 sekund. Začíná záběrem na moderátorku v polodetailu, která se pohybuje 

před klíčovaným plátnem. Jako první přichází na řadu grafika s mapou Evropy a vývojem 

oblačnosti, pak mapa ČR s aktuálním stavem počasí, další grafika představuje podrobnější 

údaje o biometeorologické předpovědi, východu a západu slunce, tlakové tendenci 

a rozptylových podmínkách. Nakonec následuje grafika s vývojem počasí na tři následující 

dny. Druhý až pátý vstup o počasí jsou vysílány po 30 minutách, tedy v 6:31, 7:00, 7:30 

a 8:00. Všechny trvají zhruba 1 minutu a 25 sekund a mají téměř identickou podobu jako 

vstup první. Odchylky jsou minimální a týkají pouze uzpůsobení obsahu výkladu vývoji 

aktuálního stavu počasí. 

Zpravodajská relace stanice ČT2 Zprávy v českém znakovém jazyce má délku zhruba 

10 minut. Předpovědi počasí je zde věnována 1 minuta 30 sekund a následuje po zprávách 

z domova, ze světa a po sportovním zpravodajství. Výjimečná je tato relace tím, že zde opět 

nefiguruje meteorolog ČT, ale moderátorka znakového jazyka, která svým znakovým 

výkladem doprovází grafiku, která je promítána na plazmu (viz příloha č. 11). Zároveň je 

předpověď doplněna i slovním asynchronním výkladem. V obsahové stránce pořadu 

(předpověď aktuálního i budoucího vývoje počasí) není větší rozdíl oproti relacím o počasí 

na stanici ČT24 a ČT1, předpověď není pouze tolik podrobná. Grafika pak zobrazuje pouze 

mapu ČR s vývojem počasí na následující den. 

Pořad Zprávičky na ČT:D obsahuje půlminutový vstup s předpovědí počasí 

v zjednodušené a zábavné formě. Vstup má dokonce svojí znělku s názvem Počasí. Grafika 

se liší zejména zpracováním grafiky, která je vytvořená hravě za použití velmi jednoduchých 

symbolů a údajů o teplotě (viz příloha č. 12). Doprovázena je slovním výkladem 

bez přítomnosti moderátora, hlas informuje o předpovědi na následující den. 

V rámci pořadu Sama doma na ČT1 se objevuje jeden vstup s předpovědí počasí 

o stopáži 8 minut 20 sekund. Forma předpovědi je zde poněkud odlišná. Meteorologové 

vystupují v prostorách studia pořadu jako hosté a prostřednictvím rozhovoru s moderátorkou 

pořadu prochází předpověď a další témata související s počasím a klimatem. Meteorolog, 

v tomto případě Michal Žák, zde nevyužívá žádné technologie jako klíčované plátno nebo 
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plazmu, vstup není uveden ani klasickou znělkou. Výklad meteorologa doplňuje pouze 

grafická předpověď a ilustrační fotografie z různých lokalit. Celkově je předpověď 

připravena v odlehčenějším stylu odpovídajícímu zaměření daného pořadu, meteorolog zde 

sedí u stolu společně s moderátorkou, kde zůstává po celou dobu (viz příloha č. 13). 

3.3. Předpověď počasí pro sociální sítě a HbbTV 

Kromě televizní předpovědi připravují členové redakce počasí ČT předpověď také 

pro facebookové profily ČT24 a Počasí  ČT a rozšířenou předpověď pro HbbTV. 

Pro ČT24 redaktoři připravují online vysílání na FB profilu ČT24. Stopáž se pohybuje 

mezi 15 až 20 minutami a vysílá se obvykle ve středu večer kolem půl osmé. Jde pořad, který 

nejprve shrnuje základní informace o nejbližším vývoji počasí a následně se věnuje přímo 

konkrétním dotazům od diváků, resp. sledujících na sociální síti. 

Na facebookovém profilu Počasí ČT zveřejňují redaktoři grafiku předpovědi s výhledem 

na 7 dní, kterou můžeme vidět i v běžném TV vysílání, dále odkazy na webové záznamy 

hlavních relací s předpovědí z televizního vysílání ČT24 a články z webu ČT24. Články jsou 

buď explanatorního typu a týkají se aktuálních témat jako sucho, požáry, tání ledovců, některé 

se věnují výhradně předpovědi. Zároveň na tomto profilu redaktoři sdílí amatérské záběry 

počasí a přírody od diváků a iReportérů. 

Příprava předpovědi počasí pro HbbTV probíhá převážně automaticky. Redaktoři 

dostávají obrazové informace z Českého hydrometeorologického ústavu, ze kterých vytváří 

grafický materiál. Ten je obdobným způsobem jako u běžného vysílání využíván také 

pro HbbTV, pouze ho redaktoři každý den navíc doplňují headlinem, který odpovídá tomu, 

co je onen den v souvislosti s počasím aktuální a důležité. Grafiky pro HbbTV se tedy 

generují víceméně automaticky z toho, co redaktoři připravují jako grafiku pro klasickou 

televizní předpověď, ať už jde o radary, družice či předpovědi na mapách.  
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Závěr 

Analýza televizní předpovědi počasí na zpravodajském kanálu ČT24 potvrdila řadu 

avizovaných předpokladů, které se týkaly především proměny podoby televizní předpovědi 

jako takové a proměňujících se nároků na profesi televizního meteorologa. 

Výrazným prvkem, který formuje aktuální podobu tohoto typu zpravodajství, je 

především interaktivita mezi moderátory a diváky. Ta se projevuje na tvorbě pořadů 

do televizního vysílání ČT24 i ČT1 (především večerní relace Události za okamžik a počasí), 

zároveň vyžaduje komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (Facebook Počasí ČT, týdenní 

online vysílání na Facebooku ČT24). 

S udržením pozornosti diváka souvisí i další významná proměna relací, respektive 

nadstavba nad klasickou formu předpovědi ze studia – a to živé vstupy moderátorů 

z exteriérů. Ty se ve vysílání při standardním režimu (tzn. ve vysílání bez mimořádných 

událostí) objevují jednou týdně a slouží jako oživující složka k zatraktivnění tradiční 

předpovědi. Zároveň tato změna souvisí s navýšením vysílacího času věnovaného 

předpovědi počasí – ČT24 v rámci běžného vysílání bez mimořádných událostí 

a výjimečných vstupů na témata spjatá s počasím a klimatem věnuje moderované i grafické 

předpovědi během dne téměř dvě hodiny vysílacího času. 

Na podobu zpravodajství o počasí mají vliv také prostory studií, ze kterých je předpověď 

vysílaná. Více prostorů umožňuje častější proměnu formy předpovědi, Studio 6 umožňuje 

komunikativnější podobu předpovědi prostřednictvím rozhovoru mezi meteorologem 

a moderátorem pořadu, ve virtuálním studiu má meteorolog coby moderátor více prostoru 

k pohybu a interakci s grafikou. 

Nabídka grafických materiálů se výrazně prohloubila. Široká škála map, snímků z družic, 

grafů, tabulek a dalších se podepsala zaprvé na informační bohatosti předpovědi, zároveň 

více přitahuje pozornost diváka. Vedle grafiky redaktoři využívají tematické fotografie 

a videa z produkce samotných diváků. Jejich využitím je zdůrazňována role publika, navíc 

jsou odborné informace, případně meteorologické jevy, vysvětlovány ve srozumitelnější 

podobě. Materiál z konkrétních lokalit dělá pro diváka předpověď familiárnější a podporuje 

ho v intenzivnější interakci. 

Markantní proměna se týká také profese meteorologa. Na základě rozhovorů s odbornými 

redaktory se ukázal jako výrazným aspektem této změny zejména důraz na dynamiku práce 
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moderátora. Počet moderovaných pořadů během dne výrazně vzrostl. Navíc vedle 

prezentace předpovědi samotné zastává moderátor při tvorbě pořadů mnoho dalších rolí, 

od dramaturga, grafika po analytika. 

Zmíněné vybrané aspekty představují klíčové změny, které umožnil z velké části 

technologický pokrok, z další části snaha o udržení publika a předstižení konkurence, kterou 

představují jiné TV stanice, případně předpověď počasí zprostředkovaná na internetu. 

V současnosti se samostatná předpověď počasí vrátila na obrazovky stanice TV Prima 

a na nově spuštěnou stanici CNN Prima News. Sdílená předpověď počasí zde, obdobně jako 

v České televizi, moderují profesionální meteorologové z Českého hydrometeorologického 

ústavu. Tato diplomová práce se televizní předpovědí v současném vysílání komerčních 

stanic podrobněji nezabývala, proto se zde nabízí prostor pro další zkoumání tohoto typu 

předpovědi, ať už se zaměřením na vývoj pořadů na jednotlivých stanicích v řádu posledních 

let či komparaci současné podoby a schématu vysílání mezi komerčními stanicemi. 

Předpověď počasí na České televizi má v rámci televizního vysílání navzdory novým 

konkurentům výjimečné postavení. To je dané zejména dlouhotrvající tradicí jejího vysílání 

a zároveň úsilím držet tento typ zpravodajství na vysoké úrovni a tuto tradici podle potřeb 

a požadavků veřejnosti aktualizovat. 
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Summary 

The diploma thesis focuses on an analysis of contemporary weather broadcasting in Česká 

televize, in particular on the broadcasting of 24-hour news programme ČT24. It is based 

on the hypothesis that television weather forecast has gone through an enormous progress 

regarding its form, content, technologies and the role of a TV weather forecaster during 

the last years. The goal is to describe these changes in detail and produce an elaborated study 

of this kind of TV news. 

Through an analysis of a concrete day within the broadcasting of ČT24 the work describes 

a particular form of programmes with weather forecast, the form of graphic materials used 

in the broadcast, the length of the programmes and specific time when they are aired. It infers 

an overall regular scheme of weather broadcasting and its variations as well. It also describes 

programmes with weather forecast broadcasted on other channels of Česká televize: ČT1, 

ČT2 and ČT:D. Moreover, the work concentrates on the role of TV weather forecasters, 

specifically how they participate in the production of weather news besides hosting itself. 

Expert editors – TV weather forecasters from Česká televize, who are considered to be key 

agents within this type of production, were interviewed in order to specify the whole process 

of production of television weather forecast. 

The research confirmed several hypotheses, mainly regarding the formal changes 

and increasing demands on TV weather forecasters. Television forecast has become more 

dynamic and interactive, it involves more programmes hosted by expert editors, live 

broadcasts from exteriors. The forecast is provided with more airtime – on ČT24 it is usually 

broadcasted twice an hour. The form is more variable; it adapts according to various areas 

of TV studios. The range of graphic materials is wider than ever before, including not only 

standard graphics as maps and charts, but also photographs and videos provided by audience. 

TV weather forecasters communicate through social networks and prepare forecasts 

for HbbTV. Their role within the broadcasting has multiplied, not only they host, but also 

edit scripts, analyse information regarding weather and prepare graphics accordingly. 

These changes prove that the demands on the production of television weather forecast 

have increased in many directions. The production of TV weather news needs 

to accommodate according to new trends in the field and provide audience with proper 

amount of interactivity that will maintain their attention and interest.  
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Příloha č. 14 

Rozhovor s Taťánou Míkovou 

Kolik redaktorů má redakce počasí (interních i externích pracovníků)? 

Redakce počasí má devět redaktorů, z toho tři jsou interní a šest je externích. 

Jak si rozdělujete práci? Má každý redaktor stejnou náplň práce, nebo se různě 

specializujete? Například na vybraná témata či určité typy relací? 

Máme dneska téměř pravidelný rozpis, i když si mezitím některé služby proházíme, tak 

víceméně ten základ je jakýsi pravidelný rozpis, podle kterého se řídíme. Takže by se vlastně 

všichni měli střídat stejnoměrně. Ta specializace tady samozřejmě je, pokud jde o večerní 

vysílání, tak to zajišťují jen čtyři redaktoři, tzn. Pavel Karas, Alena Zárybnická, Michal Žák 

a já. Michal Žák dělá i rána, ale jinak na ranní a odpolední služby jsou tu většinou ti ostatní 

externisti. V některých dnech dělají odpolední služby taky internisti, ale těch služeb nemají 

v měsíci moc, přibližně čtyři do měsíce. 

My to asi nemáme tak, že každý z nás má nějakou specializaci tady v redakci. 

Samozřejmě pokud jde o nějaké komentáře, tak každý z nás má trošičku svoje sféry zájmu, 

podle kterých si třeba rozdělujeme ty komentáře, ale někdy to záleží opravdu jen na tom, 

kdo je ve službě a je k dispozici. Takže se snažíme, aby každý z nás měl co nejširší rozhled.  

Mají redaktoři rozdělené pořady, které moderují? Případně podle čeho jsou pozice 

moderátorů u jednotlivých pořadů rozdělené? 

Ti, kteří vysílají večer, jsou tady považovaní za tzv. seniorní počasáře.  

Podílíte se na pořadech a vstupech s předpovědí, které nemoderujete? Respektive jaké 
všechny pořady moderujete? 

Určitě jste si všimla, že během toho dne, co jste sledovala, jsou tam jednak věci, které 

sami moderujeme, ale jsou tam i rozhovory, kdy si s někým povídáme. Samozřejmě tyto 

rozhovory připravuje ten meteorologický redaktor, ten moderátor se prostě jen ptá na to, co 

mu připravíme. Kromě rozhovorů, které jsou většinou otázkou ČT24, buďto Studia 6 ráno 

nebo případně na kontinuálu během dne, tak ještě vstupujeme večer. A v průměru jednou za 

týden vychází vstup do Událostí, který je nějakým způsobem svázaný s počasím a zajišťuje 

ho někdo z redakce počasí. Kromě toho, že máme tyto moderace, máme externí moderace, 

kdy ten seniorní meteorolog vyjíždí ven a v průběhu dne má třeba čtyři vstupy o počasí a i 
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rozhovory s vhodným hostem na víceméně meteorologické téma nebo něco, co je svázané s 

počasím. To jsou služby, které taky míváme jednou za týden a teď třeba v době koronaviru 

se zrušily. Máme málo techniky a hlavně pracovníků, kteří by mohli zajistit ty externí vstupy, 

protože máme hodně lidí venku. Takže to jsou ty naše pořady. 

A kromě toho ještě každý týden jeden až dva dny máme služby, kdy se snažíme pomáhat 

kolegům na webu ČT24, a to znamená, že jim píšeme články, které jsou svázané s počasím. 

Některé jsou spíše vysvětlovací a některé jsou o tom, jak se bude aktuálně počasí vyvíjet. 

Kromě toho máme jednou týdně takový online o počasí pro Facebook a to je formát, který 

má tak zhruba stopáž 15 až 20 minut, vysílá se obvykle ve středu večer kolem půl osmé. Je 

to vlastně takový kontaktní pořad, který shrnuje na začátku víceméně nějaké základní 

informace o nejbližším vývoji počasí, a potom se věnuje přímo konkrétním dotazům diváků, 

které zadávali přes Facebook. 

Připravujete také rozšířené počasí pro HbbTV a facebookovou stránku Počasí na ČT. 
Jak se tato příprava předpovědi liší od přípravy pro TV vysílání? 

Příprava pro HbbTV probíhá z větší části automaticky a vlastně tak, jak nám přicházejí 

obrazové informace z ČHMÚ a jak my třeba upravujeme naše grafiky, tak se vlastně 

překlápějí naše výstupy do těch obrazových informací, které jsou na HbbTV. My k tomu 

vlastně doplňujeme každý den jenom takový aktuální headline, co je o počasí ten den 

důležité. Tak to je jediná ruční práce, kterou my v tomto směru děláme, protože to ostatní, 

to, co se tam plní prakticky denně úplně stejným způsobem, ať už jsou to radary, družice 

nebo ty předpovědi na mapách, tak to jsou věci, které se generují víceméně automaticky z 

toho, co my připravujeme jako grafiku pro počasí. 

Jak probíhá příprava pro moderaci? Kolik hodin se připravujete na jeden vstup, pořad 

a vysílací den? 

Příprava pro večerní počasí začíná už ráno, kdy si zadáváme tematické videoklipy od 

regionálních zpravodajů, vyhledáváme si i na internetu zajímavé informace, protože víte, že 

to večerní počasí není jenom počasí s obyčejnou grafikou, ale jsou tam i ty videoklipy a 

informace ze světa. Takže tohle jsou věci, které my si připravujeme už od rána. Potom 

odpoledne jdou dámy do maskérny, pánové to mají velmi jednoduché. Zadáváme i grafiky, 

které se  večer potom odvysílají. Připravujeme si texty a řekla bych tak někdy mezi čtvrtou 

a pátou bývá ten bodový scénář téměř kompletní. Někdy ovšem čekáme na aktuální údaje 

až do okamžiku, kdy přicházíme do studia – třeba kolik vody napršelo nebo kde se vyskytl 
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nejsilnější vítr. Zařazujeme i fotografie od diváků nebo videa od iReportérů, tohle jsou 

všechno věci, které dokumentují počasí toho dne a někdy je s nimi svázaná třeba i předpověď 

počasí, protože i tímhle  způsobem se dá dokumentovat, co se bude dít v následujících dnech. 

Tím jakýmsi srovnáním – podívejte se, dnes foukalo a zítra bude foukat ještě víc. Takže není 

to skutečně jenom to, co najdeme někde na internetu, nebo to, co si namalujeme na tu naší 

grafiku, ale jsou tam právě i  vstupy od  krajánků a vstupy od  iReportérů, případně doplněné 

fotografiemi. Takže vlastně příprava probíhá od rána až do večera. 

Ta příprava na jeden vstup, pořad, vysílací den je prostě individuální, samozřejmě jiná je 

příprava na rozhovor. To, co jsem vám popsala, je  práce toho večerního seniorního 

redaktora, který připravuje počasí na 17:55 a 18:55. Samozřejmě jsou tu i kolegové 

externisti, jak jsem říkala, kteří připravují třeba Studio 6. Ten, kdo se připravuje na zítřejší 

den, tak už si den předem musí nachystat ten rozhovor, včetně grafik a otázek pro hlavního 

moderátora, o kterých má smysl se druhý den bavit. 

Jinými slovy když se ptáte kolik hodin, tak z mého pohledu ta večerní služba je v podstatě 

dvanáctihodinová služba od osmi do osmi. A pokud jde třeba o Studio 6 na další den, tak 

tam se ta příprava předem pohybuje tak mezi dvěma až třemi hodinami. Některé věci jsou 

modifikované, třeba z večerního počasí, v tom případě  příprava trošičku urychlí. 

Kolik vstupů ve studiu je vysíláno naživo? A v jaké části dne? Jaké vstupy jsou 
předtočeny dopředu? 

My vysíláme primárně počasí živě a jedině večerní počasí,  po sedmé hodině večer, pokud 

není nějaká mimořádná situace, to znamená, že nehrozí silné bouřky, povodně, prudké deště 

nebo něco, co by mělo skutečně vazbu na počasí a stálo by za to, abychom přešli na 

pravidelné živé vysílání i třeba v průběhu noci, tak v takových případech my končíme naší 

službu někdy kolem osmé hodiny večer. Mezi sedmou a osmou ještě předtáčíme několik 

relací, které se potom vysílají později během večera. 

V normálních dnech, kdy se opravdu neděje nějaké nebezpečné počasí, tak to stačí, 

protože většinou se už předpověď v průběhu večera nemění. Navíc nám to ulehčuje 

technologickou přípravu večera, protože když probíhají ve studiích třeba přestavby, tak je 

ideální, že už je počasí připravené a v té době se můžou proměnit kulisy jednotlivých pořadů, 

které se na zpravodajské ČT24 vysílají. Když jsem počítala, co vám vycházelo toho 24. ledna 

v analýze, tak tam bylo vidět, že řada klipů úplně vypadla, třeba moderovaných, třeba v 

Šestce nebo v průběhu dne. Stává se to, když máte nějaké mimořádné věci, že se prostě 
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počasí zruší a vysílání pokračuje ve  žlutém módu mimořádného vysílání. 

Takže do sedmé hodiny vysíláme živě a po sedmé jsou většinou předtočené relace, ale v 

některých případech se i to večerní počasí prostě vysílá živě. Buďto když je to opodstatněné 

průběhem počasí nebo když máme třeba nějaké speciální vysílání 

Předpověď počasí na ČT24 má pravidelné vysílací schéma, to se může z různých 
důvodů v některé dny lišit. Dá se pravidelné schéma charakterizovat a říct, proč, kdy 

a čím není v některých dnech dodržováno? 

V zásadě se liší, když se děje něco zásadního, kvůli čemu stojí za to přejít na ČT24 do 

mimořádného vysílání. Tak v takových případech se počasí prostě zruší. Je pravda, že i 

některé živé přenosy dostávají přednost před vysíláním počasí, prostě je to z hlediska 

důležitosti toho, co ten který den je podstatné. Ve chvíli, kdy jsou povodně nebo jsou prudké 

bouřky, silný vítr, tak nezrušíme počasí, naopak mu dáme víc prostoru, ale ve chvíli, kdy se 

děje třeba něco zásadního, ať už v politice nebo v nějaké jiné oblasti, tak samozřejmě potom 

počasí ustoupí aktuálním záležitostem.  

A pokud jde o schéma, máme jasný přehled, co  vysíláme, když je vše, jak má být. Takže 

to bych vám poslala, abyste viděla, jaké mají redaktoři v těch jednotlivých službách 

povinnosti.  

Takže každý všední den, když se neděje nic výjimečného, tak by měl být přibližně 
stejný počet vstupů s předpovědí počasí? 

Není to úplně stejné, protože v pátek jsou třeba externí vstupy a celkově se dá říci, že  

před víkendem počasí zahušťuje.  

Co pro vás oproti moderování ve studiu znamená živý vstup z terénu? Co to pro 
moderátora počasí obnáší kromě samotného výjezdu? Například extra příprava, větší 

spolupráce s kameramanem a podobně. 

Samozřejmě vy si tu přípravu musíte udělat předem. Pokud jste ve studiu, tak máte k 

dispozici všechny zdroje dat na jednom místě, víte přesně, kam sáhnout, máte uložené 

záložky, dochází vám data z ČHMÚ do počítače, který je hned vedle toho, na kterém si 

připravujete grafiku, takže máte vše po ruce. Kdežto ve chvíli, kdy jedete ven, tak 

samozřejmě tyhle věci si musíte všechny předpřipravit předem a ještě musíte počítat s tím, 

že se vám předpověď nebo něco z těch informací v průběhu dne promění a že budete muset 

dohledávat, co se změnilo a průběžně o tom informovat. Je to samozřejmě náročnější, ale 
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zase je pravdou, že to vysílání z konkrétních míst diváky docela přitahuje a v jistém smyslu 

to počasí, které když se vysílá jen s grafikou, je trošičku monotónní a vypadá pořád stejně. 

Byť se tam počasí samo o sobě pořád mění, tak jakmile začnete vyjíždět ven,  pro diváka je 

to  přitažlivější. 

Větší spolupráce s kameramanem  určitě: já mu řeknu, jaký mám záměr, co bych chtěla 

ukázat, ale v konkrétním provedení respektuji, že od záběru až po světlo umí podmínky 

posoudit lépe než já. Zatím jsme se vždycky dohodli. 

Jak se podle vás změnila práce moderátora počasí v průběhu posledních let? Můžete 

jmenovat konkrétní změny, které vaši práci nejvíce ovlivnily? 

Já bych řekla, že u nás práce především přibyla. Je spousta nových  informací, dokonce i 

těch našich meteorologických modelů je víc a víc. To znamená, že  musíme pro každé 

vysílání vstřebat mnohem víc informací, abychom byli v obraze. Druhá věc je, že výrazně 

přibylo jenom za těch posledních dvacet let vstupů. Asi největším skokem bylo zahájení 

ČT24 před patnácti lety,  tam se z těch původních šesti vstupů ráno do Studia 6, poledních 

zpráv a dvou večerních relací najednou spektrum vysílání rozšířilo. Každou hodinu bylo 

počasí, později se dostalo počasí v průběhu dne dvakrát za hodinu, tzn. jedno grafické, jedno 

moderované. Takže  práce přibylo a rozhodně se  počasí objevuje na obrazovce častěji. 

Pro nás asi nejpodstatnější změnou bylo to, když jsme přešli z  malovaných obrázků, které 

podle našeho zadání kreslili grafici jeden každý zvlášť, na grafické systémy specializované 

pro vysílání počasí. Tyhle grafické systémy jsou přizpůsobené tomu, aby přijímaly veškeré 

informace, které nám přicházejí z ČHMÚ a už je de facto zapracovávají do  připravených 

šablon, které máme na jednotlivé grafické podklady. Do určité míry nám ulehčují práci. 

Navíc můžeme zobrazovat opravdu nepřeberné množství různých polí, které jsme dřív 

neměli vůbec k dispozici. 

Takže pro nás tím technologických zlomem byl zřejmě rok 2000, kdy jsme přešli na první 

takovýto systém, to by tehdy Metacast Utra. Ten byl nahrazen systémem Borealis,  od stejné 

firmy, a teď máme od roku 2016 systém WeatherPresenter od Meteogroup. A tyhle systémy 

nám hodně umožnily rozšířit škálu obrázků, které vysíláme a které divákům ukazujeme. Tak 

bych řekla, že už v roce 2000 jsme se dostali na něco, čemu se v televizi  říká nelineární 

střih, protože my jsme si už tehdy vlastně mohli na timelině posouvat jednotlivé obrazové 

materiály tak, jak jsme potřebovali. Tak, jak to dnes znáte z digitální střižny. 
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Jakými největšími změnami prošla podle vaší zkušenosti televizní předpověď počasí 
obecně? 

Velký skok v České televizi byl na začátku 60. let, když kolegové začali moderovat 

skutečně počasí na odborné úrovni, to znamená, že tam přišli meteorologové profesionálové. 

Dalším obrovským skokem bylo, když jsme v roce 1994 od papírových map přešli na obrazy 

z počítače, které se principem klíčování – tehdy blueboxu, dneska používáme greenbox, -  

zkombinovaly s obrazem moderátora, a tím pádem jsme přešli na technologii, která už v té 

době třeba v západní Evropě byla docela běžná. A dalším skokem byl  rok 2000, který možná 

nebyl až tak nápadný pro diváka nebo pro naše kolegy, kteří sledují, co vysíláme o počasí, 

ale pro nás to byl technologicky obrovský skok, protože jsme  si mohli některé věci daleko 

snáz zobrazit  v redakci i ve vysílání 

Jak se připravuje grafický materiál promítaný na plazmách a klíčovaném plátně? 

Podílíte se na přípravě grafiky? Vytváří ji grafik, nebo si ji redaktor počasí připravuje 
sám? 

Připravuje si ji ten, kdo vysílá. My máme k dispozici určité komponenty, ať už jsou to 

šablony těch map nebo nějakých polí, mapy a různá okénka, do kterých vkládáme aktuální 

obsah. Design tak  vytvořil grafik specialista, ale konkrétní obrázky pro jeden každý den 

vytváří vždy ten, kdo moderuje počasí. 

Jaké používáte technologie při moderaci pořadů? 

Každé studio, jiné technologie. Pořád ještě zachováváme na ČT24  klíčování, začínali 

jsme v  modré barvě, teď klíčujeme na zelenou. Potom máme pro vysílání před Událostmi i 

virtuální studio a relace Studio 6 se vysílá ve studiu s velkou plazmou. Takže vlastně všechny 

tři způsoby v průběhu dne vystřídáme. 

Spolupracujete při přípravě předpovědi s dalšími institucemi? Jak taková spolupráce 

probíhá? 

Spolupracujeme trvale s Českým hydrometeorologickým ústavem, dostáváme i některé 

další okrajové informace z Pylové informační služby o tom, co kvete a které pyly jsou v 

ovzduší. Dostáváme informace z Geofyzikálního ústavu a z Astronomického ústavu 

Akademie věd i o solární a geomagnetické aktivitě. 

A ta spolupráce probíhá nějak pravidelně, když vám poskytují tyto informace, které 
jste zmínila? 
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Ty pyly jsou vlastně jenom v pylové sezóně, tzn. od jara do podzimu, a informace z 

Akademie věd chodí denně. Ale je to vlastně pouze jeden zlomeček, většina toho, co 

vysíláme, vzniká ve spolupráci s ČHMÚ. Z něho je 98 % všeho, co vysíláme, kdežto 

zbývající 2 % jsou tyto drobnosti, které jsem vyjmenovala. S ČHMÚ máme také podepsanou 

smlouvu a na jejím základě dostáváme některá data zcela pravidelně úplně každý den a 

některé materiály nám tvoří kolegové na jejich předpovědním centru podle toho, co ten den 

je aktuální, a o čem stojí za to speciálně mluvit. A o tyhle materiály si voláme prakticky 

denně a konzultujeme, co je vhodné ukázat, a jakým způsobem by se to dalo zobrazit. 

Kolegové z ČHMÚ nám pak posílají různé mapové podklady nebo i případně tabulky a 

zjišťují informace. Takže něco chodí do počítače pravidelně každý den, třeba družicové nebo 

radarové snímky. Kromě toho třeba  obrázky, které vidíte speciálně ztvárněné ve  večerní 

relaci počasí v 18:55, které se proměňují a nejsou každý den úplně totožné, tak ty se dělají 

ad hoc podle toho, co ten den stojí za pozornost. 

Z jakých dalších zdrojů a materiálů čerpáte při přípravě předpovědi? 

My samozřejmě známe spoustu internetových stránek a pro nás je důležité znát nejenom 

předpovědi, které nám ČHMÚ pošle, ale sledovat i různé meteorologické modely, kterých 

je nepřeberné množství z různých kontinentů a jsou to takové, které se zabývají 

modelováním počasí na celé zeměkouli, některé jsou zase specializované na určité menší 

oblasti. A každý z nás má některé oblíbené, ale samozřejmě ideální je mít přehled o všech a 

dnes už existují i specializované weby a servery, které nabízejí určité srovnání výstupů těch 

modelů, abychom věděli, odkud až kam se vlastně v té předpovědi můžeme  v 

pravděpodobné chybě pohybovat. 

Takže jsou to opravdu materiály z internetu a zrovna tak i další  věci, které jsem 

popisovala už na začátku, jak si je připravujeme třeba pro  večerní službu už od rána. To je 

také většinou otázka sociálních sítí nebo webů různých institucí, které se zajímají o počasí a 

dávají různé informace k dispozici, včetně webů Světové meteorologické organizace nebo 

potom i jednotlivých meteorologických služeb. Protože ve chvíli kdy víte, že se v některé 

zemi něco děje, dostanete třeba zprávy i z agentur, tak stojí za to jít na konkrétní stránky 

meteorologické služby té které země, protože tam většinou najdete víc detailů, než bývá k 

dispozici v  agenturních zprávách. 
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Příloha č. 15 

Rozhovor s Alenou Zárybnickou 

Jaké pořady týkající se předpovědi počasí v rámci vysílání České televize moderujete 

či připravujete? 

V současné době (květen 2020) připravuji a vysílám relace o počasí v rámci zpravodajství 

ČT24 a ČT1. Nejdůležitější a nejsledovanější je počasí v 18.55 před hlavní zpravodajskou 

relací Události. Tradiční, z pohledu stability ve vysílacím schématu, je relace v 17:55. 

V České televizi se vysílá od 90. let. V rámci vysílání ČT24 připravujeme i rozhovory 

zaměřené na aktuální situaci a předpověď počasí. A grafiky komentované ze studia či vstupy 

z terénu jsou stabilní součástí i hlavní zpravodajské relace Události. 

Pro ČT24 chystáme i speciální vysílání o délce až 2 hodiny – například o suchu, vedru a 

podobně.  Novinkou je příprava sedmiminutové relace, kterou vysíláme po hlavní sportovní 

zpravodajské relaci BBV. Počasí připravujeme i pro sociální sítě, HBBTV, portál ČT apod. 

Redakce počasí prezentuje svou práci v magazínech – například v Sama doma. V případě, 

že si to situace vyžádá – například při povodních nebo silných bouřkách, jsme schopni 

vysílat počasí kontinuálně.  

Jak si v redakci počasí rozdělujete práci? Má každý redaktor stejnou náplň práce, 

nebo se různě specializujete? Například na vybraná témata či určité typy relací? 
Můžete případně své zaměření popsat konkrétněji?  

Čtyři seniorní moderátoři včetně mě mohou vysílat všechny relace v rámci ČT1 i ČT24. 

Ostatní kolegové připravují všechny relace kromě počasí v 17:55 a dalších později 

vysílaných relací.  

Podílíte se na pořadech a vstupech s předpovědí, které nemoderujete? 

Minimálně, většinu práce všichni redaktoři zároveň prezentují. 

Jak probíhá příprava pro moderaci? Přibližně kolik času vám zabere příprava na 

jeden vstup, pořad a vysílací den? 

Moderování je malá část naší práce. Příprava na vysílání je složitá. Začíná získáním všech 

potřebných informací – o aktuálním stavu počasí, o různých typech předpovědí, studujeme 

numerické modely, snímky z družic a radarů, shromažďujeme informace o výjimečných a 
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mimořádných situacích, které se odehrávají u nás i jinde na světě. S krajskými redaktory 

připravujeme témata pro jejich natáčení, sestavuje dramaturgický plán vysílaných témat, 

zadáváme a kontrolujeme speciální grafiku, která se vytváří na grafickém pracovišti. 

Komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí s diváky, kteří posílají fotografie, 

vybíráme záběry iReportérů, malujeme ve specializovaném programu grafiku, která je 

základem předpovědi počasí. Na základě informací připravíme témata k vysílání, část do 

redakčního systému, část do vlastní grafiky. V redakčním systému doplníme text, přiřadíme 

vyrobené zkontrolované grafiky. Příprava vysílání hlavního večerního počasí zabere celý 

den. Ve dnech, kdy nevysíláme, připravujeme rešerše, sledujeme aktuální výsledky 

vědeckých výzkumů a podobně. 

Kolik vstupů ve studiu je vysíláno naživo? A v jaké části dne? Jaké vstupy jsou 
předtočeny dopředu? 

Základem je živé vysílání a možnost připravit do relace jen pár minut stará data, například 

z družice či radaru, reagovat na rychlou změnu počasí, například při bouřkách a jiných 

výjimečných či nebezpečných typech počasí. Pokud se situace nemění, bývají noční vstupy 

předtočené. 

Co pro vás oproti moderování ve studiu znamená živý vstup z terénu? Co to pro 

moderátora počasí obnáší kromě samotného výjezdu? Například extra příprava, větší 
spolupráce s kameramanem a podobně? 

Vstup z venku je reportérská práce ve speciálních podmínkách. A vyžaduje i klasickou 

přípravu po stránce meteorologické. Vstupy připravujeme i po stránce editorské – nabízíme 

téma, které kompletně připravíme. V rámci vstupu vysíláme i námi zadané grafické 

podklady. Zkušenosti, které jsem získala při jiných typech pořadů v ČT, se samozřejmě hodí. 

Vizuální podoba vstupu, která je společnou prací kameramana a moderátora, je základem 

pro to, abychom diváka zaujali. Točíme při extrémním počasí, v mrazech, vedru, větru. Živé 

vstupy jsou i součástí speciálního vysílání. 

Jak se podle vás změnila práce moderátora počasí v průběhu posledních let? Můžete 

jmenovat konkrétní změny, které vaši práci nejvíce ovlivnily? 

To je na samostatnou diplomku… Jsem v ČT od roku 1997. Stačí se podívat na relace 

během těm 23 let – na četnost vysílání, na proměnu grafiky, dostupnosti aktuálních informací 
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ve vysílání. Je těžké vybrat to nejdůležitější. Tak jen v bodech: namísto původních cca 10 

minut vysílání každý den se nyní vysílá několik hodin. Za pomalu 25 let pokročila výrazným 

způsobem i meteorologie – nejen v pravděpodobnosti předpovědi, ale taky v množství 

dostupných dat – radar, družice, modely, stanice. Do grafiky se vstupuje okamžitě – 

„uzávěrka“ grafické podoby relace je dána jen přechodem moderátora z redakce do studia. 

Dřív to bylo cca půl hodiny kvůli pomalejším grafickým systémům. 

Díky dostupným informacím z celého světa je relace pestrá a reaguje na to, co se právě 

stalo. Prostor dostává divák – sociální sítě, iReportér a podobně. Možnost živých vstupů 

z místa divákovi líp ilustruje situaci. Rozhovory na aktuální téma reagují okamžitě. 

Jakými největšími změnami prošla podle vaší zkušenosti televizní předpověď počasí 

obecně? 

Dbá se na vizuální podobu, neotřelý způsob v rámci zachování obsahu diváka láká. 

Jak se připravuje grafický materiál promítaný na plazmách a klíčovaném plátně 

během vstupu? Podílíte se na přípravě grafiky? Vytváří ji grafik, nebo si ji redaktor 
počasí připravuje sám? 

Část grafiky chystá moderátor, část zadává grafickému oddělení. 

Jaké používáte technologie při moderaci pořadů? 

Vysílá se před plazmami i v klíčovaném prostředí.  

Spolupracujete při přípravě předpovědi s dalšími institucemi? Jak taková spolupráce 
probíhá? 

ČT je smluvním partnerem ČHMÚ, spolupracujeme i s dalšími institucemi, které se 

počasím zabývají, například s MFF UK a další. 

Z jakých dalších zdrojů a materiálů čerpáte při přípravě předpovědi? 

Používáme zpravodajské agentury, servery dalších meteorologických služeb, 

akademických a výzkumných institucí i jejich sociální sítě. 
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Příloha č. 16 

Rozhovor s Michalem Žákem 

Jaké pořady týkající se předpovědi počasí v rámci vysílání České televize moderujete 

či připravujete? 

Věnuji se hlavně přípravě večerního vysílání, tedy předpovědi počasí v 17:55 a hlavní 

relaci počasí před Událostmi v 18:55. Někdy i vysílání rannímu v rámci Studia 6 a 

dennímu v rámci Studií ČT24. Často jsem rovněž hostem k aktuálním tématům spojeným 

s počasím a klimatem, ať už v rámci denního kontinuálního vysílání nebo speciálních „90“. 

Jak si v redakci počasí rozdělujete práci? Má každý redaktor stejnou náplň práce, 

nebo se různě specializujete? Například na vybraná témata či určité typy relací? 
Můžete případně své zaměření popsat konkrétněji? 

Jak asi odpoví i kolegové, náplň práce se odvíjí od konkrétní služby. Pokud je večerní, 

jde o přípravu relací v 17:55 a 18:55, plus speciální 7minutového počasí, které se vysílá po 

20. hodině na ČT24. Večerní službu mám nejčastěji, nicméně občas sloužím i denní službu 

a ranní službu. Kromě toho máme speciální služby, kdy vstupujeme do Událostí zvenku, 

zpravidla na nějaké aktuální téma, jako sucho, bouřky, povodně, mrazy, ale i lyžařská 

sezóna, koupání a podobně – toto bývá typicky ve čtvrtek. A rovněž se věnujeme psaní 

speciálních článků  o počasí a klimatu na web ČT24. 

Podílíte se na pořadech a vstupech s předpovědí, které nemoderujete? 

V některých případech ano, s ohledem na svoji zkušenost a meteorologické vzdělání, 

zpravidla jako konzultant. 

Jak probíhá příprava pro moderaci? Přibližně kolik času vám zabere příprava na 

jeden vstup, pořad a vysílací den? 

Záleží, o jakou službu jde – v případě ranní je příprava daný den ráno cca 1 hodina, ale 

den předem si připravuji ještě rozhovor o počasí (cca 2 hodiny), kde je nutné připravit 

nejen obsah, ale i zadání grafiky apod. V rámci denní služby jde cca taky o 1 hodinu, u 

večerní je příprava v rámci dne, sledováním vývoje počasí a zajímavostí z Česka i ze světa. 

Ten čas se těžko specifikuje, ale u té večerní služby je to, řekněme, cca 6-8 hodin. 
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Kolik vstupů ve studiu je vysíláno naživo? A v jaké části dne? Jaké vstupy jsou 
předtočeny dopředu? 

Na živo jsou prakticky všechny vstupy kromě pozdního večera, kdy se předtáčí po 

sedmé večer ona 7minutová relace. Počet vstupů naživo se liší dle dne, v pracovní je jich 

cca 18, o víkendu o několik méně. 

Co pro vás oproti moderování ve studiu znamená živý vstup z terénu? Co to pro 

moderátora počasí obnáší kromě samotného výjezdu? Například extra příprava, větší 
spolupráce s kameramanem a podobně? 

Znamená to vybrat lokalitu podle zvoleného tématu, to se předem řeší s editorem 

daného pořadu, typicky Událostí. Dále to znamená připravit si příslušné vypovídající 

grafiky – vymyslet je, zadat a zkontrolovat, na místě pak samozřejmě spolupráce 

s kameramanem. Je to podstatně odlišné od vysílání ze studia. 

Jak se podle vás změnila práce moderátora počasí v průběhu posledních let? Můžete 

jmenovat konkrétní změny, které vaši práci nejvíce ovlivnily? 

Hlavně změna formátu Událostí, kdy jsme změnili i obsah vysílané relace o počasí před 

nimi. Je to odlišné od jiných relací, kdy je člověk dramaturgem, grafikem i editorem 

v jednom. Dále pracujeme více s online platformami, využíváme diváckých fotek a videí. 

Přibylo moderovaných relací. A přibylo rovněž speciálních vstupů v souvislosti 

s výraznějšími dopady změny klimatu na konkrétní průběh počasí. 

Jakými největšími změnami prošla podle vaší zkušenosti televizní předpověď počasí 
obecně? 

Určitě změna grafiky, využití potenciálu internetu, změnila se poněkud rychlost relací 

s důrazem na větší dynamičnost, vzrostly nároky na flexibilitu. Rovněž ukazujeme 

mnohem častěji výstupy numerických modelů, což umožnilo jejich výrazné zlepšení. 

Jak se připravuje grafický materiál promítaný na plazmách a klíčovaném plátně 
během vstupu? Podílíte se na přípravě grafiky? Respektive vytváří ji grafik, nebo si ji 

redaktor počasí připravuje sám? 
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Pokud je to klíčované, pak je to celé kompletně v naší režii, pokud je to relace před 

Událostmi a speciální vstupy, částečně je tvořena grafiky, nicméně jejich obsah a zadání je 

pouze na nás.  

Jaké používáte technologie při moderaci pořadů? 

Klíčovací pozadí, někdy plazmy a někdy i propojení s notebookem. 

Spolupracujete při přípravě předpovědi s dalšími institucemi? Jak taková spolupráce 

probíhá? 

Obecně úzce spolupracujeme s ČHMÚ, jejichž produkty do určité míry přebíráme. 

Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a řekl bych, že i velmi dobré, díky úzkému kontaktu 

máme informace velmi rychle a z první ruky, je možné s nimi konzultovat v případě 

potřeby apod.  

Z jakých dalších zdrojů a materiálů čerpáte při přípravě předpovědi? 

Hlavně z internetu, kde těch zdrojů, ať už plně profesionálních nebo 

poloprofesionálních, je celá řada. 
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Příloha č. 17 

Rozhovor s Pavlem Karasem 

Jaké porady týkající se předpovědi počasí v rámci vysílání České televize moderujete 
či připravujete? 

Mojí hlavní pracovní náplní je vysílání relací v odpoledních a večerních časech – relace 

17:55, 18:55 před Událostmi a předtočené relace ve večerním a nočním bloku. Občas 

připravuji a vysílám i v odpoledním kontinuálním vysílání, včetně rozhovoru při 

mimořádných situacích, a externí moderace. 

Jak si v redakci počasí rozdělujete práci? Má každý redaktor stejnou náplň práce, nebo 
se různé specializujete? Například na vybraná témata či určité typy relací? Můžete 

případně své zaměření popsat konkrétněji? 

Každý redaktor/moderátor si připravuje vše pro svoje vysílání od analýzy přes 

dramaturgii, grafickou část až po výslednou prezentaci. 

Podílíte se na pořadech a vstupech s předpovědí, které nemoderujete? 

Viz odpověď u otázky č. dvě. 

Jak probíhá příprava pro moderaci? Přibližně kolik času vám zabere příprava na 

jeden vstup, pořad a vysílací den? 

Příprava je skoro celodenní – nezaměřujeme se jenom na počasí v Česku, ale sledujeme 

i počasí ve světě, agentury, výstupy z jednotlivých modelů, zajímavosti, sezónní informace 

a tak dále. 

Kolik vstupu ve studiu je vysíláno naživo? A v jaké části dne? Jaké vstupy jsou 

předtočeny dopředu? 

Vše je vysíláno živě, kromě relací, které se vysílají v pozdějších večerních a nočních 

hodinách 

Co pro vás oproti moderování ve studiu znamená živý vstup z terénu? Co to pro 

moderátora počasí obnáší kromě samotného výjezdu? Extra příprava, vetší spolupráce 

s kameramanem? 

Nerozlišuji živý vstup mezi exteriérem a interiérem, v obou případech tomu předchází 

velmi pečlivá příprava, u speciálu o počasí i několikadenní. 
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Jak se podle vás změnila práce moderátora počasí v průběhu posledních let? Můžete 
jmenovat konkrétní změny, které vaši práci nejvíce ovlivnily? 

Zásadním způsobem a už od dob vzniku zpravodajského kanálu ČT 24 přibývá 

moderovaných relací i nemoderovaných klipů, častěji se zařazují rozhovory, výjezdy a 

externí moderace, vysílání na sociálních sítích, stránka Počasí ČT na FB, HBBTV a tak dále. 

Jakými největšími změnami prošla podle vaší zkušenosti televizní předpověď počasí 
obecně? 

Obsahově i graficky, disponujeme podstatně větším objemem dat, kvalitnější grafikou, 

zařazujeme do vysílání řadu nových informací, hlavně se daleko více věnujeme věcem, které 

souvisí s globální změnou klimatu – přibývá extrémů a počasí se stává podstatně 

dynamičtější, než bylo před 30 lety. 

Jak se připravuje grafický materiál promítaný na plazmách a klíčovaném plátně 
během vstupu? Podílíte se na přípravě grafiky? Respektive vytváří ji grafik, nebo si ji 

redaktor počasí připravuje sám? 

Velkou část grafiky si meteorolog připravuje sám na zařízení, které je umístěno v naší 

redakci. Část je dílem meteorologa a grafického pracoviště ČT. 

Jaké používáte technologie při moderaci pořadu? 

Používáme hlavně tzv. klíčování – jedná se o projekci na zpravidla zelenou plochu, která 

pro moderátora zůstává zelená i během vysílání. Výslednou podobu triku vidí moderátor na 

monitoru, pohyb tak muže být pro začínajícího kolegu malinko obtížnější. Při rozhovorech 

nebo vstupech využíváme tablet nebo počítač v kombinaci s redakčním systémem ČT. 

Spolupracujete při přípravě předpovědi s dalšími institucemi? Jak taková spolupráce 

probíhá? 

Naším hlavním partnerem je ČHMÚ, s tamními meteorology jsme ve spojení i několikrát 

denně při konzultacích nebo objednávce grafických podkladu, které dále zpracováváme s 

grafickým centrem ČT. 

Z jakých dalších zdrojů a materiálů čerpáte při přípravě předpovědi? 

Internet a stránky o počasí z celého světa, diváci ČT + iReportéři, kteří posílají každý den 

fotografie a videa.  
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Příloha č. 18 

Rozhovor s Barborou Tobolovou 

Jaké pořady týkající se předpovědi počasí v rámci vysílání České televize moderujete 

či připravujete? 

Aktuálně se podílím na moderaci a přípravě předpovědí počasí pro ranní Studio 6, Studio 

6 Víkend, počasí v průběhu denního kontinuálního vysílání ČT24 a Počasí pro Zprávičky na 

ČT:D. V minulosti jsem moderovala i Počasí ve světě a večerní předpověď počasí před BBV 

a připravovala předpověď počasí ve vysílání Dobrého rána připravovaného v ČT Ostrava na 

ČT2. Výjimečně dělám i živé vstupy z terénu. 

Jak si v redakci počasí rozdělujete práci? Má každý redaktor stejnou náplň práce, 
nebo se různě specializujete? Například na vybraná témata či určité typy relací? 

Můžete případně své zaměření popsat konkrétněji? 

Práce je rozdělená na ranní, denní a večerní vysílání, na kterých se moderátoři střídají. 

Náplň práce je stejná pro každou danou službu. Zaměření nemáme, každý máme pouze svá 

oblíbená témata. 

Podílíte se na pořadech a vstupech s předpovědí, které nemoderujete? 

Ano, každý z nás připravuje grafické nemoderované počasí. Když to situace vyžaduje, 

spoluvytváříme příspěvky pro jiné kolegy. 

Jak probíhá příprava pro moderaci? Přibližně kolik času vám zabere příprava na 
jeden vstup, pořad a vysílací den? 

Příprava spočívá v seznámení se s aktuální meteorologickou situací, stavem počasí a 

krátký pohled na uplynulé dny. Prostuduji si meteorologické modely a předpovědi, které 

vydal Český hydrometeorologický ústav. Prostuduji agenturní zprávy. Aktualizuji data 

vstupující do systému Weather Presenter, vytvořím veškerou grafiku – mapy, obrázky, 

tabulky, výstrahy. V případě, že se jedná o vstup formou rozhovoru s moderátorem, pak 

vytvořím zadání pro grafiky ČT na přípravu obrazového materiálu k rozhovoru, případně 

technikům na střižnách pro přípravu podkresů z video materiálů. Čas potřebný k přípravě je 

velmi rozdílný, závisí na typu a délce moderovaného vstupu, typu počasí. Může zabírat 

řádově minuty, desítky minut i několik hodin. Standardní každodenní výroba základu grafiky 
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v systému Weather Presenter mi zabírá přibližně 30 minut, drobné úpravy v průběhu dne 

několik minut. 

Kolik vstupů ve studiu je vysíláno naživo? A v jaké části dne? Jaké vstupy jsou 

předtočeny dopředu? 

Živě je vysíláno vše, kromě nočního počasí a počasí pro Zprávičky na ČT Déčko. 

Co pro vás oproti moderování ve studiu znamená živý vstup z terénu? Co to pro 

moderátora počasí obnáší kromě samotného výjezdu? 

Živé vstupy z terénu vyžadují více přípravy jak po grafické stránce, tak po organizační a 

osobní. 

Jak se podle vás změnila práce moderátora počasí v průběhu posledních let? Můžete 

jmenovat konkrétní změny, které vaši práci nejvíce ovlivnily? 

Za poslední roky narůstá počet živého moderování, rostou požadavky na množství a 

kvalitu grafiky. Výrazně se zvýšil počet vstupů formou rozhovoru a tím se zvýšil čas 

potřebný k přípravě.  

Jakými největšími změnami prošla podle vaší zkušenosti televizní předpověď počasí 

obecně? 

Zvýšila se grafická úroveň prezentovaného počasí, aktuálnost a dynamika. 

Jak se připravuje grafický materiál (promítaný na plazmách/klíčovaném plátně během 
vstupu)? Podílíte se na přípravě grafiky? Respektive vytváří ji grafik, nebo si ji 

redaktor počasí připravuje sám? 

Weather Presenter – dříve Ultra nebo Borealis, systém pro přípravu grafiky do vysílání 

poskytuje řadu možností od map přes tabulky, grafy, obrázky po animace. Grafiku si 

vytváříme každý sám. V případě plazem nebo speciálních podkladů do vysílání, jako 

podkresy a videa, využíváme pomoc specialistů. Moderátor ovšem dodává podrobné zadání 

včetně zdrojů. 

Jaké používáte technologie při moderaci pořadů? 

Plazmy, počítače. 
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Spolupracujete při přípravě předpovědi s dalšími institucemi? Jak taková spolupráce 
probíhá? 

Hlavním partnerem je ČHMÚ, který dodává základní data a zdroje. Doplňkové informace 

podává po telefonické konzultaci. 

Z jakých dalších zdrojů a materiálů čerpáte při přípravě předpovědi? 

Agenturní zprávy, internetové stránky meteorologických institucí jiných zemí, Facebook, 

meteoportály. 
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Příloha č. 19 

Rozhovor s Marií Odstrčilovou 

Jaké pořady týkající se předpovědi počasí v rámci vysílání České televize moderujete 

či připravujete? 

Moderuji počasí v rámci Studia 6 a počasí v odpoledním vysílání ČT24. 

Jak si v redakci počasí rozdělujete práci? Má každý redaktor stejnou náplň práce, 
nebo se různě specializujete? Například na vybraná témata či určité typy relací? 

Můžete případně své zaměření popsat konkrétněji? 

Rozdíl je pouze v tom, že interní zaměstnanci moderují večerní relace a externí 

spolupracovníci zajišťují ranní a odpolední vysílání. Jinak jsme zastupitelní v tom, že 

například ranní i odpolední počasí je schopen odmoderovat kdokoli z nás.  

Podílíte se na pořadech a vstupech s předpovědí, které nemoderujete? 

Můžeme si vzájemně pomoci s přípravou podkladů k vysílání, namalovat si grafiku a 

podobně. 

Jak probíhá příprava pro moderaci? Přibližně kolik času vám zabere příprava na 
jeden vstup, pořad a vysílací den? 

Na samotné moderování se nijak speciálně nepřipravuji, chystám si pouze grafiku a 

vyhledávám podklady pro vysílání například v agenturách nebo na internetu, snažím se 

naučit text nebo zapamatovat údaje, o kterých budu třeba v rozhovoru mluvit. Moderování 

počasí zabere z pracovní doby minimum času, daleko víc je ho potřeba věnovat vyhledávání 

informací, údajů, vytváření nemoderovaných relací o počasí, přípravě grafiky a podobně. 

Kolik vstupů ve studiu je vysíláno naživo? A v jaké části dne? Jaké vstupy jsou 
předtočeny dopředu? 

Ve Studiu 6 se vysílá každou půlhodinu v celou a v půl živé počasí, vstupy v 15. a 45. minutě 

jsou předtočeny ráno během první hodiny vysílání. Polední a odpolední relace jsou naživo, 

o večerních vám napíší kolegové. 
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Co pro vás oproti moderování ve studiu znamená živý vstup z terénu? Co to pro 

moderátora počasí obnáší kromě samotného výjezdu? Extra příprava, větší spolupráce 

s kameramanem apod.? 

Živé vstupy z terénu netočím. 

Jak se podle vás změnila práce moderátora počasí v průběhu posledních let? Můžete 

jmenovat konkrétní změny, které vaši práci nejvíce ovlivnily? 

Přibylo moderovaného živého vysílání, vznikly živé vstupy z terénu, které dříve byly jen 

v případě mimořádných meteorologických podmínek jako povodně a vichřice. V době 

povodní jsme vysílali nonstop čerstvé informace i přes noc. Stále více informací se objevuje 

na Facebooku. 

Jakými největšími změnami prošla podle vaší zkušenosti televizní předpověď počasí 

obecně? 

Zlepšila se grafika, je podle mě názornější pro diváka a přibylo rozhovorů o počasí ve 

vysílání. Do vysílání se dává daleko víc informací, prodloužilo se období, na které se 

předpovídá a předpověď je více regionalizovaná. Po vzniku výstražné služby se zavedlo 

vysílání výstrah, které už nejsou specifikovány jen na kraje, ale i na okresy a někdy dokonce 

obce s rozšířenou působností. 

Jak se připravuje grafický materiál promítaný na plazmách a klíčovaném plátně 
během vstupu? Podílíte se na přípravě grafiky? Vytváří ji grafik, nebo si ji redaktor 

počasí připravuje sám? 

Některou grafiku si připravujeme sami podle textových podkladů z ČHMÚ, s grafikou do 

plazem nám pomáhají na grafickém oddělení. Tam ale musíme zadat popis, jak má daný 

obrázek vypadat.  

Jaké používáte technologie při moderaci pořadů? 

Napadá mě pouze ještě klíčování na zelenou plochu. 

Spolupracujete při přípravě předpovědi s dalšími institucemi? Jak taková spolupráce 
probíhá? 

Naším prvotním spolupracovníkem je ČHMÚ, který nám na základě smlouvy předává 

informace, ze kterých si vybíráme ty, které odvysíláme. 
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Z jakých dalších zdrojů a materiálů čerpáte při přípravě předpovědi? 

Zajímavosti z Evropy a ze světa hledáme v mezinárodních agenturách, na internetu. 
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